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TEKNOFEST 2022
ROKET YARIŞMASI
Orta İrtifa Kategorisi

Kritik Tasarım Raporu (KTR)
Sunuşu

Lagari Thrust Roket Takımı

11 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)
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Takım Yapısı
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Ad - Soyad Takımdaki Görevi Üniversite Bölüm  Öğrenim Durumu

Enes Ulaş DİNÇER Takım Danışmanı İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4. Sınıf

Gülnihal AKSAKAL Takım Kaptanı İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 4. Sınıf

Necati Batuhan BÜYÜKADA Tasarım ve Montaj Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf

Kadir YILAN Tasarım ve Montaj Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf

Emre ÖZKURT
Kurtarma ve Faydalı Yük 

Ekibi
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf

Yunus Emre ALDI
Kurtarma ve Faydalı Yük 

Ekibi
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf

Emine Gülçin ÜNAL Aerodinamik Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 2. Sınıf

Kübra Nur DURSUN Aerodinamik Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 2. Sınıf

Melisa Nisa AŞLAYAN Aerodinamik Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 4. Sınıf

Eren ARSLAN Yazılım Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 1. Sınıf

Murat Berke APAKHAN Yazılım Ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 1. Sınıf
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve AnalizleriYarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

M2020

Motor

 Ölçü
Boy (mm):  2550
Çap (mm):  152

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 14485
Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g):  2683
Faydalı Yük  Ağırlığı (g):  4600

Toplam Kalkış Ağırlığı (g):  26278

 Ölçü
Kalkış İtki/Ağırlık Oranı:  10,27
Rampa Çıkış Hızı (m/s):  33,8
Stabilite (0.3 Mach için):  2,1

En büyük ivme (g):  9,8
En Yüksek Hız (m/s):  281

En Yüksek Mach Sayısı: 0,84
Tepe Noktası İrtifası (m):  3144
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Genel Tasarım

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Roketin Toplam Boyu
2550 mm

Roket Çapı
152 mm

Burun 
Omuzluğu
250 mm

1. 
Ayrılma 
Sistemi

2. 
Ayrılma 
Sistemi

Kanatçık Uç 
Kenarı
80 mm

Burun Konisi
350 mm

Faydalı Yük
170 mm

Entegrasyon Gövdesi
360 mm

Aviyonik Bölmesi
170 mm

Motor
950 mm

Kanatçık 
Yüksekliği
105 mm

Kanatçık Kök Kenarı
      200 mm
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Operasyon Konsepti (CONOPS)

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Burn
 O

ut

Tepe Noktası

6 

1

4
3

 7 

2

Birincil Paraşüt 
Açılması

İkincil 
Paraşüt 
Açılması

Uçuş Profili Tablosu

Uçuş Aşamaları Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

1 Fırlatma Rampası 0,4 6 33,8

2 Burn Out 4,34 757 267

3 Tepe Noktası 24,7 3144 0

4 Birincil Paraşüt Açılması 24,7 3144 0

5 Birincil Paraşüt Sonrası 24,7-103,5 3144-500 31,8

6 İkincil Paraşüt Açılması 103,5 500 31,8

7 İkincil Paraşüt Sonrası 103,5-174 0 6,66
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ÖTR - KTR Değişimler - 1-1

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Değişim Konusu ÖTR’de hangi sayfada? ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu? KTR’de hangi sayfada?

Kurtarma Sistemi Stratejisi 19
Barut haznesi içerisinde bulunan 

barutun ateşlenmesi ile 
kurtarma gerçekleştirilecekti.

Yarışma tarafından temin edilecek 
sıcak gaz üreteci ile kurtarma 

gerçekleştirilecek.
39

Kontrol Listesi 44-62
ÖTR aşamasına ait şartname 
maddeleri kontrol listesinde 

belirtilmiştir.

Şartnamede bulunan KTR 
isterleriyle maddeler 

düzenlenmiştir.
71-90

Kullanılan Sensörler 29

Aviyonik detay kısmında yedek 
aviyonikte BME280 barometre 

kullanılacağı belirtilmiştir ancak 
tabloda buna yer verilmemiştir.

BME280 kullanıldığı belirtildi. 54

Kullanılan Mikroişlemci 28
Mikroişlemci olarak Teensy 3.6 

kullanılacağı belirtilmiştir.

Tedarik ve stok sorunu sebebiyle 
Teensy 4.1 mikroişlemci 

kullanılmasına karar verilmiştir.
53

Strain-Gage Cihazı 26
Faydalı yük içerisinde iki adet 

strain-gage kullanılacağı 
yazılmıştır.

Bir adet strain-gage kullanımına 
karar verilmiştir.

44
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ÖTR - KTR Değişimler - 1-2

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Değişim Konusu ÖTR’de hangi sayfada? ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu? KTR’de hangi sayfada?

Aviyonik Hacmi 4
Aviyonik sistem için belirlenen 

alanın uzunluğu 27 
santimetreydi.

Aviyonik sistem için belirlenen 
alan 17 santimetreye düştü.

4

Basınçlandırılacak Hacim 
Hesabı

21

Basınçlandırılacak hacim 
olarak kurtarma diskinden 
burun diskine kadar olan 

hacim hesaplanmıştır.

Basınçlandırılacak hacim kurtarma 
diskinden faydalı yük diskine 
kadar olan kısım olarak karar 

verildi.

39

İniş Hızı Değerleri 23
Paraşütlere ait iniş hızı hesabı 

bilindiği şekilde yapıldı.

Paraşütler için yapılan 
hesaplamalar sonucunda hız 

değerleri değişti.
43

Faydalı Yük Ağırlığı 26
Faydalı yük ağırlığı 4500 gram 

olarak verilmişti.
Faydalı yük ağırlığı 4600 gram 

olarak güncellendi.
44

Aviyonik Kutu Tasarımı 14
Devre kartlarının yönü roketin 

dikey eksenindeydi.
Devre kartlarının duruş yönü 

yatay eksene geçti.
18

Faydalı Yük Tasarımı 27
Faydalı yük tasarımı delikli 

hazneye sahipti.

Faydalı yükün ittirme diski olarak 
kullanılması sebebiyle tasarımda 

yeniliğe gidildi.
45
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ÖTR - KTR Değişimler - 2-1

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu KTR’deki içerik detayı? KTR’de hangi sayfada?

HTEA Analizler ait HTEA maddeleri
Yapılan analizler üzerine eklenen HTEA 

maddeleri
113-115

Sensör Ekleme IMU sensörü kullanımı
Yeni paylaşılan HYİ dokümanına uygun 

olacak şekilde 2. uçuş kontrol bilgisayarına 
ADXL345 IMU sensörü eklenmiştir.

61

Analizler KTR aşamasında eklenen analizler
Rokete ait yapısal ve akış analizleri rapora 

eklenmiştir.
47-52

Link Bütçesi Yeni yapılan link bütçesi hesabı
Kullanılan haberleşme modülü ve antenin 

uygunluğu yapılan link bütçesi ile 
belirtilmiştir.

67

Takım Yapısı Takıma yeni üye ekleme
Takım yapısında danışman hariç 8 üye 

bulunurken KTR aşamasında bu sayı 10’a 
çıkmıştır.

2
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Uçuş Benzetim Raporu (UBR)

91 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Uçuş Benzetim Raporu yüklenen dosyalar içerisinde “Lagari_Thrust_UBR” olarak adlandırılmıştır.
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Kütle Bütçesi
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(KTR)

Kütle Bütçesi yüklenen dosyalar içerisinde “Lagari_Thrust_Kutle” olarak adlandırılmıştır.
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Roket Alt Sistem Detayları 
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(KTR)
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Burun Konisi Mekanik Görünüm
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(KTR)

Burun Konisi 
3 Boyutlu Görünümü (CAD) 

Burun Konisi 
Teknik Resim

Burun Konisi Montajlı
3 Boyutlu Görünümü (CAD) 

Burun Konisi Montajlı 
Teknik Resim



Herkese Açık | Public

 Burun Konisi – Detay 1 
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri Cam Elyaf
Ses altı hızlarda seyredecek olan roketin burun konisinin ihtiyaç duyduğu dayanımı sağlayabilen cam 
elyaf malzeme aynı zamanda hafif olması ve komponent geometrisine uygun bir şekilde oluşturulan 

kalıplarla istenen geometride üretilebilmesi sayesinde tercih edilen malzeme olmuştur.

Üretim Yöntemleri Vakum İnfüzyon
Daha ekonomik olan diğer üretim metotlarına kıyasla daha profesyonel bir ürün ortaya çıkarmakta 
olan vakum infüzyon ile cam elyaf parça üretimi; sunduğu ideale oldukça yakın geometri ve roket 

aerodinamiğine uygun komponent yüzeyi ile tercih edilen üretim yöntemi olmuştur.

Ses altı hızlarda seyredecek olan roketin burun basınç sürüklemesi esasen 0 olur. Bu durumda en önemli faktör yüzeyin 
pürüzsüzlüğü ve düzgünlüdür. Fakat roket transonik bölgeye oldukça yakın bir aralıkta da seyredeğinden dolayı literatürde 
bu aralık için en başarılı burun konisi geometrilerinden biri olarak geçen Von Kármán geometrisi tercih edilmiştir.
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 Burun Konisi – Detay 2 
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(KTR)

Tercih edilen burun konisi geometrisi, LD-Haack formülünde ‘C’ katsayısının 
0 alınmasıyla hesaplanır.

 Parça Adı Seçilen Malzeme Çekme Dayanımı Elastisite Modülü Yoğunluk Üretim Yöntemi

Burun Konisi Cam Elyaf 150 MPa 75 GPa 1.89 g/cm^3 Vakum İnfüzyon

Referans: Gary, A., & Crowell, S. (1996). THE DESCRIPTIVE GEOMETRY OF NOSE CONES. 
THE DESCRIPTIVE GEOMETRY OF NOSE CONES, 1–6.
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Kanatçık Mekanik Görünüm 1/2
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Kanatçık ve Köşebent 
Teknik ResimKanatçık ve Köşebent (CAD) 
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Kanatçık Mekanik Görünüm 2/2
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Kanatçık Gövde Montajı (CAD) Kanatçık Montaj (CAD) Kanatçık Gövde Montajı (CAD)
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 Kanatçık – Detay 
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Uygun kalınlıktaki alüminyum sacın CNC cihazlarla kesiminden sonra hücum kenarları yuvarlatılıp (yarıçap = 1,5 mm) firar 
kenarlarına (1,5 mm - 60 derece pah) kama şekli verilerek dikdörtgen kesitli kanatçığın aerodinamik verimi arttırılacaktır.

Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri Alüminyum
Firar kenarı 2° açılı olan kesik delta, dikdörtgen kesit geometrisinde üretilecek olan kanatçıklar için 

gerekli mukavemet koşullarını sağlayan, hafif ve planlanan üretim metoduna uygun malzeme olarak 
alüminyum seçilmiştir.

Üretim Yöntemleri CNC Talaşlı İmalat
Tasarlanan kanatçık geometrisinin alüminyum malzemeden üretiminde ideale en yakın ve kolay 

üretimin CNC talaşlı imalat olduğuna kanaat getirilmiştir.

 Parça Adı Seçilen Malzeme Çekme Dayanımı Elastisite Modülü Yoğunluk Üretim Yöntemi

Kanatçık Alüminyum 75 MPa 70 GPa 2.7 g/cm^3 CNC Talaşlı İmalat
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm - 1/3
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Üst Gövde (CAD)

Üst Gövde Teknik Resim 

Üst Gövde Montajlı (CAD)
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm - 2/3
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Alt Gövde (CAD)

          Alt Gövde Teknik Resim 

Alt Gövde Montajlı (CAD)
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Yapısal – Gövde Parçaları
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri 
Cam Elyaf ve
Karbon fiber

Roket tasarımında aviyonik gövdesi ve motor gövdesi için 2 farklı malzeme tercih edilmiştir. Genel 
karakteristik özellikleri birbirine benzemekte olan cam elyaf ve karbon fiber malzemelerin ikisi de 
gerekli yapısal dayanımları sağlayabilmesine rağmen; karbon fiberin hafifliği, cam elyafın sinyal 
geçirgenliği gibi birbirlerine nazaran sundukları avantajlar değerlendirilerek motor gövdesinde 

karbonfiber, aviyonik gövdesinde cam elyaf tercih edilmiştir.

Üretim Yöntemleri El Yatırması
Kompozit malzeme üretiminde en ekonomik ve yaygın üretim yöntemlerinden biri olan el yatırması ile 
üretilen parçaların kalitesi; gövde parçalarının gerektirdiği nitelikleri sağladığı için tercih edilen üretim 

metodu olmuştur.

 Parça Adı Seçilen Malzeme Çekme Dayanımı Elastisite Modülü Yoğunluk Üretim Yöntemi

Üst Gövde Cam Elyaf 120 MPa 70 GPa 1.85 g/cm^3 El Yatırması

Alt Gövde Karbon Fiber 400 MPa 165 GPa 1.78 g/cm^3 El Yatırması
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) - 1/5 
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Entegrasyon Gövdesi (CAD) Entegrasyon Gövdesi Teknik Resim 

Aviyonik Diski (CAD) Aviyonik Diski Teknik Resim 

Entegrasyon gövdesi üst gövdeye 
yapıştırarak sabitlenecek ve alt 
gövdeye sıkı geçme olarak monte 
edilecektir.

Aviyonik diski 2 adet olup üst 
gövdeye 6 adet M5 cıvata ile 
monte edilecektir.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) - 2/5
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Kurtarma Üst ve Alt 
Diskleri (CAD) 

Kurtarma Üst ve Alt 
Diskleri Teknik Resim 

Kurtarma diskleri üst gövdeye 6 
adet M5 cıvata ile montaj 
yapılacaktır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) - 3/5
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Motor Kılavuz Diski ve 
Çektirme Diski (CAD) 

Motor Kılavuz Diski ve 
Çektirme Diski Teknik Resim 

Motor kılavuz diski alt gövdeye 6 
adet M5 cıvata ile montaj 
yapılacaktır. 

Motor çektirme diski 4 adet 
saplama ve somunlar yardımı ile 
motor kılavuz diskine aralarında 
belirli bir deplasman olacak 
şekilde sabitlenecektir.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) - 4/5

241 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Kanatçık Ön ve Arka Bilezik 
(CAD) 

Kanatçık Ön ve Arka Bilezik 
Teknik Resim 

Kanatçık ön ve arka bilezikleri alt 
gövdeye 8 adet M5 cıvata ile 
montaj yapılacaktır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) - 5/5
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Motor Bileziği (CAD) 
Motor Bileziği Teknik 

Resim 

Motor bileziği alt gövdede 
belirlenmiş yerlere yapıştırılarak 
motorun merkezlenmesine 
yardımcı olacaktır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri Alüminyum

Roket içerisinde yer alacak olan; bulkhead, faydalı yükü çevrelerken 1. kurtarma için ittirme diski rolü 
görmekte olan parçalar, motor merkezleme halkaları, kanatçık montaj diskleri vb. parçalarda ihtiyaç 
duyulan dayanımları sağlarken aynı zamanda yakın birim maliyetli diğer malzemelere nazaran daha 

hafif, erişilebilir ve üretimi kolay olması nedeniyle alüminyum tercih edilmiştir.

Üretim Yöntemleri CNC Talaşlı Üretim
Üretilecek olan parçaların malzeme tercihinde alüminyum seçilmesi, parçaların olabildiğince yüksek 

doğrulukla ve tasarıma uygun üretilebilmesi adına üretim metodu olarak bilgisayarlı nümerik kontrollü 
talaşlı imalat yöntemleri tercih edilmiştir.

 Parça Adı Seçilen Malzeme Çekme Dayanımı Elastisite Modülü Yoğunluk Üretim Yöntemi

Motor Blokları,
Motor Merkezleme 

Halkaları,
Kanatçık Montaj 

Diskleri

Alüminyum 75 MPa 70 GPa 2.7 g/cm^3 CNC Talaşlı İmalat
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 2/2
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri Cam Elyaf

Roket içi entegrasyon gövdesinin malzeme tercihi yapılırken parçanın cam elyaf aviyonik gövdesine 
montajı, karbon fiber motor gövdesi ile arasında olması istenen sürtünme, parça üzerinde meydana 

gelecek olan yükler ve üretimin maliyetleri göz önünde bulundurulmuş olup cam elyaf seçeneği uygun 
görülmüştür.

Üretim Yöntemleri El Yatırması
Kompozit malzeme üretiminde en ekonomik ve yaygın üretim yöntemlerinden biri olan el yatırması ile 

üretilen parçaların kalitesi; gövde entegrasyon parçasının gerektirdiği nitelikleri sağladığı için tercih 
edilen üretim metodu olmuştur.

 Parça Adı Seçilen Malzeme Çekme Dayanımı Elastisite Modülü Yoğunluk Üretim Yöntemi

Entegrasyon Gövdesi Cam Elyaf 120 MPa 70 GPa 1.85 g/cm^3 El Yatırması
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Kılavuz Diski ve Çektirme Diski CAD ve 
Teknik Çizimler

Disklerin malzemesi alüminyum olup CNC talaşlı imalat yöntemiyle 
üretimi gerçekleştirilecektir. Motor bloğunu oluşturan kılavuz disk 
ve çektirme disk arasında motora göre belirlenen bir mesafe kalacak 
şekilde(4cm) 4 adet saplama ve somunlar yardımıyla birbirine 
sabitlenecektir.
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Motor Montajlı Hali CAD

Motor Montaj Stratejisi: “Merkezleme Bilezikleri “ önceden 
metal yapıştırıcı ile gövdeye sabitlenir.Daha sonra 
“Kanatçık” elemanı yerleştirilir. Bunun için M5 havşa başlı 
cıvatalar ile motora kılavuz görevi görecek kanatçık 
bilezikleri gövdeye sabitlenir. Böylece gövde başlangıcından 
kılavuz diskine kadar motorun içinde ilerleyebileceği motoru 
kılavuzlayan bir doğrultu oluşmuş olur. Çektirme diskinin 
ortasında motorun içine geçmeyi bekleyen 3 /8-16 
withworth civata bulunur.

3 /8-16 Withworth 
Cıvata
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Adım-1 Motor gövdeye girişe hazırlanıyor Adım-2 Motor gövde içerisinde ilerliyor Adım-3 Motor montajı tamamlandı

Motor bütün montajı bitmiş rokete sonradan alt gövdeden döndürülerek yerleştirilir. Motor, kılavuz diskine kadar 
ilerlediğinde 3/8- 16 withworth içine girerek civata üzerinde ilerler, kılavuz diske gövdesi ile dayanır ve böylece motor sıkıca 
sabitlenmiş olur. Sonrasında herhangi bir montaj parçası/aleti kullanılma ihtiyacı duymaksızın montaj gerçekleştirilmiş olur. 
Cıvatanın dönmemesi için civata, 3/8 fiberli somun ile sıkılmıştır.
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Üst Gövde:   
1. Alt kurtarma sistemi üst gövdeye soldan yerleştirilip gövdeye M5 cıvata ile sabitlenecektir. 
2. Aviyonik kutusu üst gövdeye soldan yerleştirilip sahip olduğu iki disk gövdeye sabitlenecektir.
3. Üst kurtarma sistemi de üst gövdeye soldan yerleştirilip gövdeye sabitlenecektir.
4. Payload üst gövdeye soldan kaydırılıcaktır.
5. Üst gövdenin solundan ve sağından kalan boşluklara soldan faydalı yük ve sürüklenme paraşütü sağdan ana paraşüt 
yerleştirilecektir. 

    5              5           4               3         2            1                                                                                                                                        5
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Roket Montaj Stratejisi - 2/3 
Alt Gövde:  
6. Motor bilezikleri alt gövdeye soldan yerleştirilerek ilgili yerlere metal yapıştırıcısıyla yapıştırılacaktır.
7. Motor bloğu alt gövdeye soldan yerleştirilecek ve alt gövdeye monte edilecektir.
8. Köşebentlerle bileziklerine sabitlenen kanatçıklar bütün bir şekilde alt gövdeye sağdan yerleşecek ve yine alt gövdeye 
monte edilecektir.

9. Burun diski burnun içinde omuzlukta monte edilecektir.

   9

7         6    6                                                                                8  
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Roket Montaj Stratejisi - 3/3 
10. İç yapısı hazırlanmış hazırlanmış olan burun, üst gövde ve alt gövde birbirlerine monte edilir. Önce burun üst gövdeye sıkı 
geçme olacak şekilde omuzluktan takılır (10a). Daha sonra üst gövde ve alt gövde arasındaki bağlantı, üst gövdeye sabitlenmiş 
olan entegrasyon gövdesinin alt gövdeye sıkı geçmesiyle sağlanacaktır (10b).

11. Teknofest tarafından bizlere sağlanan sıcak gaz üreteci roket üst 
gövdesinde bulunan pencere yardımıyla alt ve üst kurtarma sistemine 
eklenebilecektir. Kurtarma diskine çıkarıp takılabilen kapsül arayüzü 
altlığı sayesinde bu arayüz pencereden rahatça çıkarılır. Kapsül içine 
yerleştirildikten sonra kurtarma diskine somunlar yardımıyla yeniden 
sabitlenir.

                           10a                                                                       10b                                                                

12. En son olarak atışa hazır hale gelen rokete motor yerleştirilecektir.

13. Uçuş öncesi ve AltimeterTwo cihazı üst gövde üzerine açılmış 
olan pencereden aviyonik içerisindeki yerine yerleştirilecektir. 
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Paraşüt Bölümleri
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Kurtarma sistemi elemanları arasında yer alan kurtarma diskleri, sıcak gaz üreteçleri ve ittirme pistonu olarak görev gören 
faydalı yük kutusunun disklerinin üretiminde alüminyum malzeme ve CNC talaşlı imalat yöntemi tercih edilmiştir. Parçalarda 
ihtiyaç duyulan dayanımları sağlarken aynı zamanda yakın birim maliyetli diğer malzemelere nazaran daha hafif, erişilebilir 
ve üretimi kolay olması nedeniyle alüminyum tercih edilmiştir. Üretilecek olan parçaların malzeme tercihinde alüminyum 
seçilmesi, parçaların olabildiğince yüksek doğrulukla ve tasarıma uygun üretilebilmesi adına üretim metodu olarak 
bilgisayarlı nümerik kontrollü talaşlı imalat yöntemleri tercih edilmiştir.
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1) Kurtarma stratejisinde ilk aşama, kurtarma operasyonu sırasında roket iç hacminde istenen basınç değerini belirlemektir. 
İstenen basınç değerini belirlemek için iş-enerji yaklaşımı uygulanmıştır. Kurtarma sistemi aktive olduğunda sıcak gaz üreteci 
patlayarak roket iç hacminde bir basınç meydana getirecektir. Bu basınç faydalı yükü roketin burun kısmına doğru itecektir. İdeal 
gaz yasası kabulü ile, basınç ve hacim değerlerinin çarpımlarının sabit kalması gerektiğinden ötürü, faydalı yük burun kısmına 
doğru ilerledikçe, diğer bir deyişle hacim arttıkça basınç azalacaktır. Bu sebeple diferansiyel yer değiştirmeler alınarak her yer 
değiştirme değeri için o konumdaki basınç değeri bulunup, bulunan basınç değerleri faydalı yük diski alanı ile çarpılarak verilen 
konumlardaki kuvvetler bulunacaktır. Verilen konumlardaki kuvvetler diferansiyel yer değiştirmelerle çarpılıp her biri toplanarak, 
faydalı yükün roket gövdesi dışarısına çıkarılması için gereken toplam işi verecektir. Bulunan toplam enerji, faydalı yük roket 
gövdesi dışarısına çıkmadan hemen önceki kinetik enerjisine eşitlenip o andaki hız değeri hesaplanacaktır. 

Yukarıda anlatılan işlemler çerçevesinde, birincil kurtarma sistemi için istenen roket iç hacmindeki basınç değeri 20 psi olarak 
hesaplanmıştır. İkincil kurtarma sistemi için aynı yaklaşımla istenen roket iç hacmindeki basınç değeri 15 psi olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan işlemlerde hava mükemmel gaz olarak alınarak sürtünme ve diğer enerji kayıpları ihmal edilmiştir. Roket 
iç hacminde meydana gelen patlamanın tüm enerjisi, faydalı yükü roket dışarısına çıkarmak için harcandığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki varsayımlar ve ihmaller dikkate alınırsa, hesaplanan toplam enerji değeri bir katsayı ile çarpılarak kurtarma 
operasyonunun daha emniyetli bir şekilde yapılması sağlanmış olur. Sıcak gaz üreteci, faydalı yük, faydalı yük paraşütü ve 
sürüklenme paraşütü dahil olmak üzere birincil kurtarma sisteminin hacmi 0,00929 m3, sıcak gaz üreteci ve ana paraşüt dahil 
olmak üzere ikincil kurtarma sisteminin hacmi 0,00619 m3 değerindedir.
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2) Basınç hesabı yapıldıktan sonra birincil (sürükleme ve faydalı yük paraşütü) ve ikincil (ana paraşüt) olmak üzere üç adet 
paraşüt roket içerisinde bulunan mapalara şok kordonlarıyla sıkı bir şekilde bağlanır ve gerekli görülen şekilde katlanarak roket 
içerisine yerleştirilir. Patlama sırasında oluşan yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki havanın paraşütlere zarar vermemesi için bir 
parça yanmaz kumaş, birincil kurtarma sisteminde faydalı yük ve sıcak gaz üreteci arasına; ikincilde sıcak gaz üreteci ile 
paraşütlerin arasına yerleştirilir. 

3) Roket maksimum irtifaya geldiğinde aviyonik kısımda bulunan BME280 ve BNO055 sensörlerinden gelen veriler 
doğrultusunda, Teensy programlama kartından tetikleyici sinyal alınacaktır. Devrede bulunan ve toprak bağlantısı anahtarlanan 
kurtarma mosfetlerine bu sinyal gönderilerek devrenin üzerinden akım geçmesi sağlanacaktır. Oluşan akım vasıtası ile birincil 
kurtarma sistemimiz aktif hale gelecektir. Gönderilen akım yardımıyla aktif hale gelen sıcak gaz üreteci, burun konisini ve gövdeyi 
birbirinden ayırır; faydalı yükü, faydalı yük paraşütünü ve sürükleme paraşütünü roket dışarısına çıkarır.

4) Dışarı çıkan sürükleme paraşütü açılarak roket hızını 31,8 m/s değerine düşürür. Aynı zamanda faydalı yüke bağlı olan 
faydalı yük paraşütü açılarak faydalı yükü 6,74 m/s değerindeki hızla güvenli bir şekilde kurtarır.

5) Roket, ikincil kurtarma sisteminin aktive olduğu yükseklik olan 500 metre irtifaya kadar güvenli bir şekilde düşer. Ardından 
aviyonik sistemden alınan akım yardımıyla, ikincil kurtarma sistemi aktive olur. Alt gövde ile motor kısmı ayrılır ve ana paraşüt 
roket dışarısına çıkarılır. Bu sayede roket düşüş hızı 6,66 m/s değerine düşürülmüş olur ve roket güvenli bir şekilde düşüşünü 
gerçekleştirir. Kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleşir.

6) Kurtarma operasyonu için yapısal başkanı ve bir kişiyle kurtarma ekibi oluşturulur. Roketin bulunması GPS yardımıyla 
gerçekleşecektir. Roket bulunduktan sonra kurtarma ekibi, roketi ve faydalı yükü araca yükleyerek kurtarma işlemini sonlandırır.
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Parçanın & Alt Sistemlerin İşlevleri

Parçalar İşlevleri

Sıcak Gaz Üreteci Ayrılma için gerekli olan patlayıcının rokette muhafaza edildiği kısımdır.

Paraşüt Kurtarma operasyonu sırasında açılarak roketin düşüş hızını azaltır.

Şok Kordonu Kurtarma sırasında roket ile paraşütleri bir arada tutar, ayrıca rokete etkiyen titreşimleri sönümler.

Yanmaz Kumaş Sıcak gaz üretecinin aktif hale getirilmesi esnasında paraşüt, kurtarma donanımına zarar vermemesi için paraşütlerin altına konulur.

Mapa Paraşüt iplerinin gövdeye veya buruna bağlanmasını sağlar.

Paraşüt 
Ayrılma 

Aşamaları
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Ayrılma Basınçlandırılacak hacim çapı (mm) Basınçlandırılacak hacim (m^3) Ulaşılmak istenen basınç (Bar)

1. Ayrılma 148 0,00138 1,38

2. Ayrılma 148 0,00628 1,03

Birincil ve ikincil kurtarma sistemimizde sıcak gaz üreteci kullanılacaktır. Kurtarma sistemi aktive olduğunda sıcak gaz 
üreteci içerisindeki kimyasal patlayarak roket iç hacminde bir basınç oluşturacaktır. Roket iç hacminde oluşan bu basınç 
birincil kurtarma sistemi için sıcak gaz üretecinin dayandığı kurtarma diskinden, faydalı yükün diskine kadar olan kısım 
olacaktır. Aviyonik ile motor arasında bulunan ikincil kurtarma sistemi için bu hacim ise sıcak gaz üretecinin dayandığı 
kurtarma diskinden, motor bloğuna kadar olan kısımdır.

Her iki kurtarma sistemi için basınçlandırılacak hacim çapı roket gövdesi iç cidar çapı değeridir. Basınçlandırılacak hacim 
roket iç alanı ile yukarıda bahsedilen uzunluğun çarpımı şeklinde hesaplanmıştır. Birincil kurtarma sistemi için roket iç 
hacminde istediğimiz basınç yaklaşık 20 psi değerindedir. Bu değer ise yaklaşık 1,38 bar değerine karşılık gelmektedir. İkincil 
kurtarma sistemi için bu değer 15 psi değerine karşılık gelen 1,03 bar değeridir. Bu değerler etkin basınç değerleridir.
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Paraşütlerimizde ripstop örgü kumaş kullanılmıştır. Kurtarma 
sistemimiz için ripstop kumaş seçmemizdeki iki ana etken bu 
kumaşın hava geçirmez ve su emmiyor olmasıdır. Kurtarma esnasında 
kurtarma sistemimizin devreye girdiği yüksekliği ve zamanı 
görebilmek için paraşütlerimizde gökyüzünde gözle görülebilecek 
renkler seçilmiştir.

Paraşütlerin açılmasından yere inene kadarki süreçte dengeli bir 
düşüş elde etmek için kubbe deliği kullanılmıştır. Tepe ve görev yükü 
paraşütü 6 dilimli, ana paraşütümüz ise 8 dilimli yarım küre 
paraşüttür. Paraşütler hazırlanırken 4 mm 10 iplikli paracord ip 
kullanılmıştır. Paraşütlerdeki ip uzunluklarının paraşüt çapına 
oranının 1.15 ila 2.25 arasında bir değere sahip olması önerildiği için 
ipler çapın 1.5 katı olarak diktirilmiştir.

Kurtarma sistemimizin tasarımı gereği paraşütlerimiz yanmaz 
kumaşa sarılı bir şekilde roketin içerisine konulacaktır. Yanmaz 
kumaşın kurtarma sistemimizdeki görevi barutun açığa çıkardığı 
ısının paraşütlere verebileceği zararı ortadan kaldırmaktır.

Paraşüt Bilgileri

BİRİNCİL PARAŞÜT

Renk Yeşil-Siyah

Çap-Kubbe Çapı 80 - 8

Düşüş Hızı (m/s) 26,697

Açık-Kapalı Boyut 0,498m2 - 1,082-3m3

Taşıdığı Kütle (kg) 17,657

İKİNCİL PARAŞÜT

Renk Sarı

Çap-Kubbe Çapı 220 - 22

Düşüş Hızı (m/s) 5,856

Açık-Kapalı Boyut 3,763m2 - 2,77e-3m3

Taşıdığı Kütle (kg) 17,657

GÖREV YÜKÜ 
PARAŞÜTÜ

Renk Kırmızı

Çap-Kubbe Çapı 160 - 16

Düşüş Hızı (m/s) 6,742

Açık-Kapalı Boyut 1,991m2 - 1,69e-3m3

Taşıdığı Kütle (kg) 4,6
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Kurtarma Sistemi – Paraşütler 2/3

   

BİRİNCİL PARAŞÜT İKİNCİL PARAŞÜT GÖREV YÜKÜ PARAŞÜTÜ

= 6,742 m/s= 5,856 m/s= 26,697 m/s

Cd: Sürükleme katsayısı
  A: Paraşüt alanı
  ρ: Hava yoğunluğu
 W: Ağırlık

*Referans: Model Roketçilik (Mart,2020). ROKETSAN.
https://www.roketsan.com.tr/uploads/docs/1628594512_20.03.2020model-roketcilik-master-dokumanv04.pdf

*

Paraşütlerimizin düşme hızı için şartnamede yazan 9 m/s ile 5 m/s değerleri baz alınarak uygun aralıkta kalmaya dikkat 
edilmiştir. Düşme hızı formülü ile paraşüt çapları hesaplanarak paraşüt tasarımı şartnameye uygun olarak tasarlanmış ve 
diktirilmiştir. Düşme hızı formülünde tepe ve ana paraşütte ağırlık hesabı yapılırken görev yükünün ve yakıtın ağırlığı 
çıkartılmıştır.
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Kurtarma Sistemi – Paraşütler 3/3
Roket gövdesinde; roketin konumunu belirlemek için Adafruit Ultimate GPS, 

sensörlerden toplanan verileri yer istasyonuna iletecek olan XBee haberleşme modülü ve bu 
modülle uyumlu 868 MHz frekansına sahip anten, roket ile yer ekseni arasındaki açıyı 
belirlemek ve 3 eksendeki ivmeyi ölçmek için BNO055 ve ADXL345 IMU, gövdede aviyonik 
sistemin bulunduğu bölgede açılan deliklerle basınç ve buna bağlı irtifa verisini elde etmek 
için BME280 bulunacaktır.

Faydalı yükün üzerinde; kurtarma sırasındaki faydalı yükün konumunu belirlemek için 
Adafruit Ultimate GPS ve faydalı yükün hareketi sırasında toplanan verileri yer istasyonuna 
gönderecek olan Xbee haberleşme modülü ve bu modülle uyumlu 868 MHz anten, gerinimi 
ölçmek için strain gage sensörü ve faydalı yük üzerinde bulunan deliklerle basınç ve buna 
bağlı irtifa verisini elde etmek için BME280 bulunacaktır. 

Kurtarılan Parçaların Bileşenleri

GPS Haberleşme Modülü ve Anten Ataletsel Ölçüm Cihazı Barometre Gerinim Ölçer

Roket Gövdesi + + + + -

Faydalı Yük + + - + +

Ana Uçuş Bilgisayarı
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Paraşüt Hesaplamaları

Paraşüt Sistemi Paraşüt Alanı (m^2)
Paraşüt Sisteminin 

Taşıyacağı Kütle (kg)
Paraşüt Sürükleme 

Katsayısı 
Düşüş Hızı (m/s)

Birincil Paraşüt 0,498 17,657 0,8 26,697

İkincil Paraşüt 3,7633 17,657 2,2 5,856

Görev Yükü 
Paraşütü

1,991 4,6 0,8 6,742

Düşme hızı değerleri, Paraşütler – 1 kısmı ikinci yansıda bulunan iniş hızı formülüne göre hesaplanmıştır. Paraşütlerin 
birlikte açıldığına dikkat edilmiştir.
Paraşüt alanı hesaplanırken kubbe deliği çıkartılmıştır. Tablodaki değerlerin şartnameye uygun olmasına özen 
gösterilmiştir.
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Faydalı yük sistemimizin görev yükü strain-gage kullanarak uçuş boyunca roketin maruz kaldığı gerinimleri tayin etmektir.

Payload içerisinde bulunan disk şeklindeki yapının strain-gage yapıştırılacak bölgelerine gerekli prosedürler uygulanır. Bu 
prosedürler sırasıyla ölçüm yapılacak yüzeyin zımpara kağıdı ile zımparalanması, asetonlanmış bez ile zımparalanan yüzeyin 
temizlenmesi, strain gage yapıştırılacak bölgenin kalem ile belirlenmesidir. Ardından arka yüzeyine CC33A strain-gage yapıştırıcısı 
sürülen bir adet strain-gage faydalı yük kısmında bulunan disk şeklindeki yapıya yapıştırılır. Daha sonra kaplama ajanıyla, 
yapıştırılan strain-gage kaplanarak dış etkilerden minimum düzeyde etkilenmesi sağlanır. Bir adet strain-gage, BF350 ölçüm cihazı, 
Teensy 4.1 mikroişlemci, Adafruit GPS, BME280 basınç sensörü, XBee haberleşme modülüyle anteni ve SD kart kullanılarak 
tasarlanan devre 11,4 volt ile beslenir. Bu devre yardımıyla uçuş boyunca strain-gage gerinimleri ölçerek SD kart üzerine depo 
eder. Uçuş boyunca doğru değerler alabilmek için strain gage yüksek sıcaklığa maruz kalmayan bölgeye yerleştirilecektir.

Roket maksimum yüksekliğe ulaştığında birincil kurtarma sistemi aktive olarak faydalı yük ve faydalı yük paraşütünü dışarı 
çıkarır. Faydalı yük, paraşütü sayesinde güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra faydalı yük içerisinde bulunan konum belirleyici 
sistem yardımıyla yeri tespit edilecektir. Faydalı yük içerisinde konum belirlemek için Adafruit Ultimate GPS kullanılacaktır. Faydalı 
yük üzerinde bulunan haberleşme modülleri vasıtasıyla GPS’ten alınan konum verileri yer istasyonuna aktarılacaktır.

Faydalı yükün toplam kütlesi 4600 gramdır. 
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Ayrılma Testi:
Birincil ve ikincil kurtarma sistemleri için hesaplanan rölatif basınç artışını meydana 
getirecek miktarda barut hesabı yapıldı. Sıcak gaz üretecini simüle etmesi beklenerek barut 
haznesine belirlenen miktarda barut yerleştirildi. Barutun içerisinden geçirilen direnç teli iki 
ucundan çekilen kablolar ile aviyonik sisteme bağlandı. Paraşütler ve şok kordonları ve 
faydalı yük, roket montaj stratejisine uygun bir şekilde gövde içerisine sırasıyla 
yerleştirildikten sonra aviyonik sistem ile tetiklenen patlatma sonrasında teorik olarak 
hesaplanan basınç artışının başarılı bir kurtarma için yeterli olduğuna kanaat getirildi.

Paraşütlerin Açılma/Fonksiyonellik Testleri:
37 metrelik ve sepetli bir platforma sahip olan vincin üzerinden kontrollü bir 
şekilde atışı gerçekleştirilen ucuna gerekli miktarlarda yükü bağlanmış olan 
payload paraşütü, sürüklenme paraşütü ve ana paraşütlerin testi 
gerçekleştirilmiştir. Paraşütler başarılı bir şekilde açılmış ve istenen iniş hızıyla 
yükünün yere inişini gerçekleştirmiştir.
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Yapısal Analizlerin hepsi ANSYS Workbench’te yapılmıştır. Burun konisine, üst gövdeye ve kanatçığa programın 
Static Structural kısmında her bir parça belirli yerlerden sabitlenerek statik analiz yapılmıştır.  Her bir parçaya uygun local 
mesh atılarak meshleme yapılmıştır. Yapılan analizlerde parçalarda gözlemlenen stres ve deformasyon değerleri elde 
edilmiştir.

Eşdeğer Stres Toplam Deformasyon

Akış analizinden elde edilen burun 
üzerindeki maksimum basınç değeri ve sürtünme 
kuvveti kanat üzerine uygulanarak analiz edilmiş 
böylelikle stres ve deformasyon değerleri elde 
edilmiştir. Analize göre maksimum 0.0025833 mm 
deformasyon ve 7.0996 MPa stres görülmüştür. 
Kanadın maruz kalacağı basınç burnun maruz 
kaldığı basınçtan çok daha düşük olmasına 
rağmen kanadın bu basınç değerlerinde dahi 
uğradığı maksimum stres, kanadın akma 
mukavemetinden düşük olmuştur ve kanat zorlu 
koşullarda dahi mukavemet açısından bir sıkıntı 
yaşamayacaktır.
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Eşdeğer Stres Toplam Deformasyon

Rokette en yüksek basınca maruz kalacak olan yapı olan buruna akış analizinde burun üzerinde ortaya çıkan 
maksimum basınç ve sürtünme kuvveti uygulanmış ve analiz edilmiştir. Böylelikle burnun uçuş sırasında maksimum 
maruz kalacağı stres ve deformasyon değerleri elde edilmiştir. Analize göre maksimum 0.0.020126 mm deformasyon ve 
4.382 MPa stres görülmüştür. Analizin sonucuna göre, uçuş sırasında ortaya çıkacak stres burnun malzemesi olan 
fiberglassın akma geriliminden düşük olduğu için burun mukavemet açısından dayanıklıdır.
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Eşdeğer Stres Toplam Deformasyon

Üst gövde, alt gövde ile birleştiği noktadan sabitlenip üzerine akış analizinde elde edilen maksimum basınç değeri ve 
sürtünme uygulanarak analiz edilmiş ve üst gövdenin uçuş sırasında maksimum maruz kalacağı stres ve deformasyon 
değerleri elde edilmiştir. Analize göre maksimum 0.0084887 mm deformasyon ve 0.65936 MPa stres görülmüştür. Ortaya 
çıkan maksimum stres üst gövdenin malzemesi olan fiberglassın akma geriliminden düşük olduğu için üst gövde 
mukavemet açısından dayanıklıdır.
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Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi için ANSYS 
Workbench’in Fluid Flow (Fluent) yazılımı kullanılmıştır. 
Solidworks’te çizilen CAD çizimine ANSYS’in New Design 
Modeler kısmında akış hacmi (enclouser) oluşturmak gibi 
çeşitli eklemeler yapılmıştır. Roket analizi için akışın kritik 
olduğu burun ve kanatçık kısmına eleman boyutu (Element 
Size) 2mm olacak şekilde kenar ve yüzey boyutlandırması 
(Edge & Face Sizing) kullanılarak daha sık mesh atılmıştır. 

Roketi gerçeğe en uygun şekilde modellemek için roketin tasarım 
parametrelerine ve operasyondaki ortam koşullarına göre y+ değeri 60 olarak 
belirlendi. Bu y+ değeri baz alınarak sınır tabaka kalınlığı (inflation layer 
thickness) 0.11mm olarak belirlendi. Burun ve kanatçık kısmına bu sınır tabaka 
kalınlığı uygulanmıştır. Roket bütün geometri olarak analiz edilmiştir.
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Düzgün bir mesh atabilmek için akışa mesh atılırken kalite değerleri 
kontrol edildi. Bu kalite değerlerinden en çok dikkat edilmesi gerekenler 
Skewness ve Orthogonal Quality’dir. Maksimum Skewness değeri 1’in oldukça 
altında, 0.8579 olurken minimum Orthogonal Quality değeri de 0.11 civarında 
elde edilmiştir. Sonuç olarak, kalite değerlerinin analiz için kabul edilir bir 
seviyededir. Burun ve kanatçık için atılan mesh ve sınır tabaka kalınlığı aşağıda 
gösterilmiştir.
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Maksimum sürükleme kuvvetini ve basınç değerlerini elde etmek roketin maksimum hıza çıktığı (279 m/s) 
yükseklikteki (600m) ortam koşulları operasyon koşulu olarak tanımlanmıştır. Sınır şartları için akışın giriş (inlet) kısmında 
hız değeri, çıkış (outlet) kısmında basınç (gauge pressure) değeri 0 olarak girilmiştir. Roket geometrisi duvar (wall) olarak 
tanımlanmıştır. Akışın zamana bağlı değişmediği, yoğunluğu sabit kaldığı (sıkıştırılamaz akış) varsayımları yapılmıştır. 
Çeşitli türbülans modeli denemelerinden sonra en iyi yakınsamaya sahip k-epsilon Relizable Enhanced Wall Treatment  
türbülans modeli kullanılmıştır. Sürükleme kuvveti, toplam basınç, statik basınç, sürükleme katsayısı gibi aerodinamik 
değişkenler 0.001 yakınsama değerine ulaşılana kadar iterasyon yapılarak program aracılığıyla hesaplanmıştır. Analiz 
sonucu toplam basınç ve statik basınç dağılımı aşağıdaki şekildedir. Sürükleme kuvveti 289.04 N olarak hesaplanmıştır. 
Sürükleme katsayısının değeri ise 0.32 olarak elde edilmiştir.
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Aviyonik sistemimizde 2 adet uçuş bilgisayarı bulunmaktadır. Bunlar ana ve yedek uçuş bilgisayarlarıdır. Ana uçuş
bilgisayarı özgün tasarımımız iken, yedek uçuş bilgisayarında ticari bilgisayar kullanılacaktır. Ana uçuş bilgisayarının bileşenleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ana uçuş bilgisayarı, uçuş boyunca BNO055 ve BME280 sensörlerinden elde edeceği verileri 
filtreleyerek, tarafımızca oluşturulan algoritmada değerlendirecek ve kurtarma operasyonunu gerçekleştirecektir.

Bileşen  Temel Görevi

Teensy 4.1
Uçuş süresince sensörlerden gelen verileri alması, filtrelemesi ve kurtarma algoritmasıyla istenilen durumlarda 
paraşüt açma komutu göndermektir.

Adafruit Ultimate GPS Roketin anlık konumunu bilgisini ölçmektedir.

Adafruit BNO055 IMU Roketin ivmesini ve uzaydaki duruş bilgisini ölçmektedir. Kurtarma için gerekli duruş bilgisini buradan elde ederiz.

Adafruit BME280 Hava basıncını, sıcaklığını ve nemini ölçmektedir.   

Digi XBee SX-868 RF Module 
Uçuş süresince rokette bulunan bilgisayarlarda elde edilen verilerin yer istasyonuna aktarılması için 
kullanılacaktır. 

868 MHz LORA Anten Yer istasyonu ile Ana Uçuş Bilgisayarının haberleşmesini sağlamaktadır.

Li-Po Pil Ana uçuş bilgisayarı sisteminin enerji ihtiyacını karşılamak için 12 volt güç sağlamaktadır.

Voltaj Regülatörleri Li-Po pilden gelen enerjiyi devre elemanlarının çalışabileceği voltaj düzeyine ayarlamaktadır.

SD Kart Uçuş verilerini daha sonra da incelenebilmesi için depolamaktadır.
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Yedek Uçuş Bilgisayarının bileşenleri Ana Uçuş 
Bilgisayarından farklı olarak Adafruit BNO055 IMU yerine 
ADXL345 içerecektir. Ayrıca kurtarma ile ilgili komutları verecek, 
model numarası 09210 olan EasyMini altimetresini içerecektir.

EasyMini altimetresi Yedek Uçuş Bilgisayarını ticari yapan 
bileşendir. Bu altimetrenin temel görevi tepe noktasında ve 
önceden belirlenmiş yükseklikte kurtarma sistemini aktive 
edecek paraşütün açma komutunu sağlamaktadır.

İki uçuş bilgisayarı arasında herhangi bir bağlantı 
bulunmamaktadır. İki sistem de uçuş başından sonuna kadar 
çalışacaktır. Kurtarma sistemini aktif hale getirmek için verilecek 
komut iki uçuş bilgisayarından da uçuş boyunca 
değerlendirilecektir. Verilerin kurtarmaya uygun olduğu aralığı ilk 
algılayan sistem kurtarma operasyonunu gerçekleştirecektir.

Uçuş Bilgisayarı Bileşenleri

Uçuş Bilgisayarı Bileşenleri AUB YUB

Teensy 4.1 + +

Adafruit Ultimate GPS + +

Adafruit BNO055 IMU + -

ADXL345 - +

Adafruit BME280 + +

EasyMini - +

Digi XBee SX-868 RF Module + +

868 MHz LORA Anten + +

Li-Po Pil + +

Voltaj Regülatörleri + +

SD Kart + +
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Kurtarma Algoritmasında Verileri 
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan 
Verilerin İşlevi

İşlemci Teensy 4.1
Uçuş süresince kurtarma esnasında kullanılacak 
verileri analiz eder. Roketin tepe noktasında 
bulunduğunu anı tespit etmeye çalışır.

1. Sensör
Adafruit BNO055 IMU 
Sensörü

Evet

BNO055 IMU sensöründen elde edilen yer ekseni 
ile yapılan açı verisi kurtarma algoritmasında 
kullanılacaktır. Roketin tepe noktasında yakıt 
bitmesiyle oluşan yeryüzüne paralel durumu 
bilinerek algoritma oluşturulmuştur.

2. Sensör
Adafruit BME280 
Basınç Sensörü

Evet

BME280 basınç sensöründen uçuş boyunca 
aviyonik kısımda bulunan delikler vasıtasıyla 
basınç bilgisi alınacaktır. Basınç verisine bağlı 
olarak yapılacak yükseklik hesabı sonucunda 
veriler incelenerek yüksekliğin azalmaya 
başladığı ve dolayısıyla roketin düşmeye 
başladığı an tespit edilmeye çalışılacaktır.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Komponent
Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri 
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan 
Verilerin İşlevi

Haberleşme Modülü
Digi XBee SX-868 RF 
Modül

Hayır

Haberleşme modülü uçuş süresince aldığı 
verileri yer istasyonuna aktarmakla görevlidir. 
Üzerinde sensör bulunmaması dolayısıyla veri 
üretemez.

GPS Modülü Adafruit GPS Hayır

GPS’ten elde edilen konum verisi kurtarma 
algoritmasında kullanılmamaktadır. Uçuş 
bittikten sonra roketin yer tespiti için aviyonik 
sistemde yer almaktadır.

Digi XBee SX 868 
RF Modül

Teensy 4.1 İşlemci Adafruit Ultimate GPSAdafruit BNO055 IMU Adafruit BME280

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001538.pdf
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001538.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Adafruit%20PDFs/4622_Web.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-ultimate-gps.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-bno055-absolute-orientation-sensor.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout.pdf
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Sistem Blok Diyagramı:
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Aviyonik - 1. Sistem Devre Kartı

0.10 m

0.10 m

Ana uçuş bilgisayarı baskı devre 
kartımız Fritzing ortamında çizilmiştir.

Devre kartımız yurt dışında bulunan 
PCB üretim şirketinde üretilerek 
tedarik edilecektir. Elimize ulaşan
kartlara gerekli titreşim ve basınç 
testleri yapılacaktır. Testlerde sıkıntı 
çıkmaması üzerine güç devresi, 
mikrokontrolcü, sensörler, 
haberleşme modülü ve diğer devre 
elemanları uygun şekilde bağlanarak 
roket
içerisine monte etmeye hazır hale
getirilecektir.
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Kurtarma sistemi algoritmasında temel olarak 2 veriden 
yararlanılmaktadır. Bunlar Adafruit BME280 algılayıcısından elde edilecek
basınç bilgisi ile Adafruit BNO055 algılayıcısından elde edilecek roketin
uzaydaki duruşudur. Alınan bu iki ana veri kalman filtresinden geçirilerek
değerlendirmeye alınacaktır.

BME280’den elde edilen filtrelenmiş basınç verisinden formülasyon ile irtifa verisi elde edilecektir. Kurtarma sistemini 
aktive etmek için irtifa verisinin yanında Adafruit BNO055’den elde edilen roketin uzaydaki duruşu da dikkate alınacaktır. 
Roketin yunuslama açısı +10 derece ile -10 derece aralığında iken ve aynı zamanda yükseklik değeri azalmaya başladığında veya 
sabit kalma durumlarındayken kurtarma sistemi aktive edilerek paraşüt açılacaktır.

Elde edilen komutlar barutun içerisindeki direnç telinin üzerinden akım geçirerek barutun ateşlenmesine yol açacak, bu 
sayede ayrılma gerçekleştirilecek ve ilgili bölümdeki paraşüt açılacaktır.

Kurtarma Parametreleri

Seçim Parametreleri Sensör  Açıklama

Basınç Adafruit BME280
Yükseklik verisi elde edebilmek amacıyla 
seçilmiştir.

Uzaydaki Duruş Adafruit BNO055
Roketin tepe noktasında yunuslama açısının pozitif 
bir değerden negatif bir değere geçiş yapacağı 
bilgisine sahip olduğumuz için seçilmiştir.
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Veri Filtreleme Detayları:

Sensörlerden elde edilen verilerin doğruluğunun sağlanabilmesi için filtreleme işlemine gerek duyulmaktadır. Verileri 
filtrelemek için Kalman Filtrelemesini kullanmaktayız. Bu filtrenin seçilme sebebi uzay, havacılık ve GPS teknolojisi başta olmak 
üzere pek çok alanda kullanılan güvenilir bir filtre olmasıdır.Bahsedilen alanlarda öne çıkan bir filtre olması diğer filtrelerden, 
gelen verilerin anlık olarak işlenmesine imkan tanıması ve daha hızlı olması yönleriyle ayrılır.

Kalman filtresi ile Adafruit BME280 sensöründen gelen basınç(yüksekliğe geçilecek) verisi ve Adafruit BNO055 
sensöründen gelen uzaydaki duruş verisi filtrelenecek ve bu sayede kurtarma aşamasının başarı şansı arttırılacaktır.

Veri filtreleme algoritması şu şekilde çalışmaktadır:

- Sensörden gelen veri mikrokontrolcü tarafından okunur ve 
filtreleme fonksiyonuna girdi olarak gönderilir.

- Alınan girdi fonksiyon içinde, önceki verilerle karşılaştırılır ve 
buradan hesaplanan değerle ölçülen değer kullanılarak hata oranı 
elde edilir.

- Hesaplanan değer çıktı olarak verilir.

Örnek Filtreleme
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Komponent
Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri 
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan 
Verilerin İşlevi

İşlemci Teensy 4.1
Uçuş süresince verileri haberleşme modülüne 
aktarmakla görevlidir.

1. Sensör EasyMini Altimetre Evet

EasyMini altimetresi ticari bir uçuş bilgisayarıdır. 
Uçuş süresince almış olduğu basınç verilerini 
kullanarak tepe noktasını tespit etmeye ve buna 
bağlı olarak tepe paraşütünü açmaya çalışır. 
Arayüzü üzerinden yapılacak ayarlamalar 
sayesinde tepe noktasında kurtarmanın 
gerçekleştirilmesinin ardından irtifanın 500 
metre olduğu anda ana paraşütü açmak için 
koşullanır.

2. Sensör
Adafruit BME280 
Basınç Sensörü

Hayır

BME280 basınç sensörü şartnamaye uygunluk 
açısından aviyonik sistemde bulunmaktadır. Uçuş 
süresince basınç ve buna bağlı olarak irtifa verisi 
üretir.

3. Sensör
ADXL345 IMU 
Sensörü

Hayır
ADXL345 IMU sensörü uçuş süresince HYİ’na 
aktarılacak ivme verisini temin edecektir.
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Komponent
Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri 
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan 
Verilerin İşlevi

Haberleşme Modülü
Digi XBee SX-868 RF 
Modül

Hayır

Haberleşme modülü uçuş süresince aldığı 
verileri yer istasyonuna aktarmakla görevlidir. 
Üzerinde sensör bulunmaması dolayısıyla veri 
üretemez.

GPS Modülü Adafruit GPS Hayır

GPS’ten elde edilen konum verisi kurtarma 
algoritmasında kullanılmamaktadır. Uçuş 
bittikten sonra roketin yer tespiti için aviyonik 
sistemde yer almaktadır.

Digi XBee SX 868 
RF Modül

Teensy 4.1 İşlemci
Adafruit Ultimate 

GPS
ADXL345 Adafruit BME280EasyMini

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001538.pdf
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001538.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Adafruit%20PDFs/4622_Web.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-ultimate-gps.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-ultimate-gps.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL345.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout.pdf
https://altusmetrum.org/AltOS/doc/easymini.html
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Sistem Blok Diyagramı:
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Yedek uçuş bilgisayarı baskı devre 
kartımız Fritzing ortamında çizilmiştir.

Devre kartımız yurt dışında bulunan 
PCB üretim şirketinde üretilerek 
tedarik edilecektir. Elimize ulaşan
kartlara gerekli ortam testleri 
yapılacaktır. Testlerden çıkan olumlu 
sonuçların akabinde güç devresi, 
mikrokontrolcü, sensörler, 
haberleşme modülü ve ticari 
bilgisayarın uygun bağlantıları 
yapılarak kullanıma hazır hale 
gelecektir.

Aviyonik - 2. Sistem Devre Kartı
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Yedek Uçuş Bilgisayarında EasyMini altimetresi kullanılacaktır. EasyMini altimetresi tepe noktasında veya yerden belli bir 
yükseklikte kurtarma sistemini aktive ederek paraşüt açma komutu verebilecek donanımlara sahip elektronik devre 
elemanıdır. Model roketçilikte kullanılan güvenilir bir bilgisayardır. İçerisindeki basınç sensörleriyle, basınç verisi elde eder. 
Elde ettiği basınç verisinden matematiksel formüller kullanarak roketin anlık yüksekliğini elde eder. Daha sonra içerisindeki 
algoritmalar aracılığıyla kurtarma emrini ilgili alt sisteme gönderir.Ayrıca yedek
uçuş bilgisayarındaki ADXL345 ve Adafruit BME280 sensörlerinden alınacak
veriler hakem yer istasyonuna gönderilmek için kullanılacaktır.

EasyMini altimetre konfigürasyonları AltOS kullanıcı arayüzü ile 
yapılacaktır. Arayüzü kullanarak ana paraşütün açılması gereken irtifa 
değeri ve tepe noktasında paraşüt açma komutu vermesi için EasyMini 
çift konuşlandırma (dual deploy) modunda çalıştırılacaktır. Elde edilen 
veriler EasyMini’de işlenerek sıcak gaz üretecinin üzerinden akım 
geçirilmesi sağlanacaktır. Bunun sonucunda ayrılma gerçekleştirilecek ve 
faydalı yük ile paraşütler roket içerisinden çıkacaktır.

*Referans: Retrieved from https://altusmetrum.org/EasyMini/
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EasyMini altimetresi iki farklı şekilde paraşüt açma özelliğine sahiptir. 
Bunlar roketin tepe noktasına ulaştığını anladığında gerçekleştirdiği 
paraşüt açma komutu ve AltOs programı üzerinden uçuş öncesi verilen 
yükseklik değerinde paraşüt açma komutu olarak sıralandırılabilir. 
Kullandığımız EasyMini altimetresi ticari bir sistem olduğu için içerisindeki 
devre elemanlarıyla, algoritmasıyla ve veri filtrelemesiyle ilgili derin bir 
bilgiye sahip değiliz. Ancak temel olarak paraşüt açmak için gerekli bilgileri 
içindeki barometrik basınç sensörleri ile elde etmektedir.

Kullanılan sistem ticari olduğu için harici bir veri filtreleme işlemi 
yapılmayacaktır. 

EasyMini altimetresi tepe noktasında paraşüt açma komutu 
gönderecektir. Ayrıca AltOs programı üzerinden ana paraşütün açılma 
yüksekliği 500 metre olarak belirlenecek ve o noktada ana paraşütü açma 
komutunu gönderecektir. Alınan komutlar ilgili bölümlerdeki mekanizmaları 
tetikleyecek ve paraşüt açma işlemleri gerçekleşecektir.



Herkese Açık | Public

671 Nisan 2022 Cuma

Aviyonik – İletişim

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Haberleşme Modülü Çalışma Frekansı Seçim Kriteri Açıklama

Digi XBee SX 868 RF 
Module

868 MHz
Modül tasarımında veri aktarımının sorunsuz gerçekleşebilmesi 
için SAW filtresi bulunmaktadır. Vadedilen menzil uzunluğu 
antenle birlikte 14.5 kilometreye kadar çıkabilmektedir.

Uçuş süresince rokette bulunan 
bilgisayarlarda elde edilen verilerin yer 
istasyonuna aktarılması için kullanılacaktır.

 Veri Paketlemesi: Uçuş bilgisayarı algılayıcılar tarafından elde edilen verileri filtreleyerek roketten yer istasyonuna ve Hakem Yer 
İstasyonuna(HYİ) unsigned char tipinde elemanlar içeren bir diziyle yollayacaktır. Sıcaklık, basınç, yükseklik, uzaydaki duruş ve konum 
verileri yer istasyonuna ve HYİ’ye iletilecektir. Paket 250 ms aralıklarla gönderilecektir ve son baytı checksum içindir, kendinden 
öncekilerin ortalamasıyla bulunur. Alıcıda kontrol baytı haricindeki baytların ortalaması tekrar hesaplanır ve kontrol baytı ile 
karşılaştırılır, farklıysa veriler gösterilmez. Ana, yedek ve faydalı yükte aynı şekilde haberleşme gerçekleşecektir. Birbirleri arasında 
bilgi akışı olmayacaktır, yalnızca yer istasyonuna haberleşme yapacaklardır.
 Yer İstasyonu: Yer istasyonunda harici bir pille beslenecek alıcı modül bulunacaktır. Alıcı, -106.16 dBm'den daha iyi hassasiyet 
sağlamalıdır ve seçilen alıcı -113 dBm hassasiyet sağlamaktadır. Digi A08-HASM-560 kodlu anten ile gerekli olan haberleşme menzili 
uçuş süresince sağlanacaktır. Alıcı modüle ulaşan veriler istasyon arayüzünden yansıtılacaktır. Arayüzde uçuş boyunca elde edilen 
verilerden çıkarılan grafikler izlenebilecektir ve rokette başarıyla gerçekleştirilen her aşama arayüzde görülebilecektir.

Güç Bütçesi ve 
Alıcı Hassasiyeti

Verici Çıkış 
Gücü:

Verici Anten 
Kazancı:

Verici Kayıpları: Yol Zayıflaması: Çeşitli Kayıplar: 
Alıcı Anten 
Kazancı:

Alıcı Kayıpları: Gerekli Güç:

+15.05 dBm +3.5 dBi -2 dB -104.21 dB -20 dB +3.5 dBi -2 dB -106.2 dBm
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Aviyonik Testleri NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

İvmeölçer ile Apogee Testi

İvmeölçer ile Açı Testi

Basınç Sensörü ile Vakum Testi

Basınç Sensörü ile Altimetre Testi

GPS ile Konum Testi

Haberleşme Modülü ile Telekomünikasyon Testi

Fiziksel ve Sanal Algoritma Testi

Ticari Bilgisayar Testleri

PCB Dayanıklılık Testi

Aviyonik Bütünleştirme Testleri
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Testin Adı
Testin 
Yapılma Yeri

Test Yöntemi Test Düzeneği Elde Edilen Veriler ve Yorumlamalar

BNO055, BME280 
Algoritma Testi

Kapalı ortam

Açıları belirli olan bir kağıt üzerinde 
BNO055 sensöründen gelen açı 
verisi incelenecektir. Aynı şekilde 
BME80 sensöründen basınç 
değerleri elde edilerek kurtarma 
algoritması simüle edilecektir.

Baskı devre kartının yetişmesi 
durumunda devre kartıyla, bunun 
dışındaki durumda breadboard 
üzerinde kurulan devre ile test 
yapılacaktır.

Elde edilen açı verilerinin ani değişimlere olan 
duyarlılığı ve koordinat ekseninde yaşanabilecek 
sıkıntılar gözlemlenecektir. Basınç sensörünün 
ise roket içerisinde uçuş boyunca basınç 
değişimlerine karşı duyarlılığı gözlemlenecektir.

Haberleşme Testi Açık ortam

Uygun uzaklıklara sahip iki nokta 
seçilerek modüller arası
haberleşmenin kesintisiz olması 
sağlanacaktır.

Alıcı ve verici haberleşme 
modülleri ve kendileriyle uyumlu 
antenleri kullanılarak breadboard 
üzerinde kurulmuş devre 
üzerinden veri aktarımı 
sağlanacaktır.

Yapılan testler süresince modüller arası veri
paketleme süreci gözlemlenecektir. Kullanılan
modüllerde yaşanabilecek aksaklıklar 
görülecektir.

KTR aşamasında raporda belirtilen sensörlerin tedariği yapılmıştır ve testler gerçek sensörlerle gerçekleştirilecektir. 
Sensörlerin tasarlanan algoritmada kullanılma amacına yönelik olacak şekilde testi yapılacaktır. Buna ek olarak çizimi yapılan Ana 
Uçuş Bilgisayarına ait PCB baskı devrelerin sipariş verilmiş, KTR test videosu teslimine kadar tedarik edilebilmesi durumunda 
algoritma testleri PCB devre kartı üzerinde yapılacaktır. Aynı şekilde kart fonksiyonellik testlerinin baskı devre kartının tedarik 
süresine bağlı olarak KTR aşamasında teslim edilmesi planlanmaktadır. Haberleşme testleri ise KTR aşamasında henüz açık alanda 
ve dar menzilde gerçekleştirilirken ilerleyen süreçte farklı ortam koşullarında da gerçekleştirilecektir.



Herkese Açık | Public

Bütçe 

701 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Bütçe Tablosu

İçerik Maliyet (TL)

Gövde/Yapısal

Burun konisi 2.500,00

Gövde 15.000,00

Kanatçıklar 1.500,00

Bağlantı elemanları 2.500,00

Faydalı Yük

Payload paraşütü 300,00

Devre kartları 230,00

Modüller 420,00

Haberleşme modülü ve anten 900,00

Li-Po pil 350,00

İçerik Maliyet (TL)

Aviyonik

Devre kartları 460,00

Bilgisayar 2.800,00

Sensörler 500,00

Modüller 840,00

Li-Po pil 700,00

Haberleşme modülü ve anten 2.700,00

Kurtarma Sistemi
Paraşüt ve şok kordonları 1.200,00

Bağlantı elemanları 500,00

Sarf Malzeme Test gereçleri, yedek malzemeler 5.000,00

Toplam 38.400,00
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama Durumu KTR
Slayt No

Açıklama

1 3.1.4 Yarışmaya Orta İrtifa Kategorisi’nde lise, ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabilir.

2 Yarışmacılar lisans 
öğrencileridir.

2 3.1.8 Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. 2

3 3.1.9 Takımlar en az altı (6) en fazla on (10) kişiden oluşmalıdır. 
Alana en fazla 6 takım üyesi gelebilecektir. 

2 Takımda 10 kişi bulunmaktadır.

4 3.1.11 Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması 
zorunludur. Takım danışmanı ile ilgili özellikler ilgili maddede 
açıklanmıştır.

2

5 3.1.20 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli 
Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) 
hazırlamakla sorumludurlar.

2,5,70-90

6 3.1.23 Takımlar, yarışma komitesinin kendilerine sağlayacağı 
motoru kullanmakla sorumludurlar.

3 Şartnamede belirtilen motor 
kullanılmıştır.
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama Durumu KTR
Slayt No

Açıklama

7 3.1.24.1 Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli, 
aşağıdaki maddelerdeki tanımlara uyan 
öğretmenler/akademisyenler veya daha önce yurtiçi ve/veya 
yurtdışında düzenlenen roket yarışmalarına katılım sağlamış 
takımlarına aşağıdaki maddelere uyan üyeleri veya 
danışmanları kabul edilecektir. 

2 Danışman 2021 Teknofest 
yarışmasına katılım sağlamıştır.

8 3.1.25 Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır. 2

9 3.1.26 Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi 
tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın 
iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu 
sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.

2 İletişim sorumlusu takım 
kaptanıdır.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 3/20 

731 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama Durumu KTR
Slayt No

Açıklama

10 3.2.1.1 Takımlar, fırlatma sonrası rokete ait tüm bileşenleri (alt 
bileşenler ve sistemler dahil) ve Görev Yükünü tekrar 
kullanılabilir şekilde kurtarmaktan sorumludurlar. Kurtarmayı 
sağlamak için paraşütlerin kullanılması zorunludur.

40 Birincil ve ikincil paraşütler 
kullanılmıştır.

11 3.2.1.2 Farklı kategoriler için operasyon konseptleri ayrı ayrı 
belirlenmiş olup roket bileşenleri Orta-Yüksek İrtifa 
Kategorisinde iki paraşütle (Şekil 1’de gösterilen Sarı renkli 
“Birincil Paraşüt”, yeşil renkli “İkincil Paraşüt”), Lise 
Kategorisinde ise tek paraşütle (Şekil 2’de gösterilen Yeşil 
renkli paraşüt) kurtarılırken Görev Yükü tüm kategorilerde 
roket bileşenlerinden farklı bir paraşütle kurtarılacaktır.

5,40

12 3.2.1.3 Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa Kategorisindeki roketler Şekil 1’de 
örnek olarak belirtilen operasyon konseptini icra etmekle 
yükümlüdürler.

5

13 3.2.1.4 Roketler tepe noktasında (apogee noktasında) Görev Yükünü 
ayırmakla ve birincil paraşütünü açmakla yükümlüdürler. 

5 Burundan yapılan ayrılmada belirtilen 
aşamalar gerçekleşmektedir.
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14 3.2.1.5 İkincil (Ana paraşüt) paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 
400 m kala açılacaktır.

5 İkincil paraşütün 500 metrede 
açılması planlanmıştır.

15 3.2.1.11.2  Orta İrtifa Kategorisi için M2020 model motor 
kullanılacaktır.

3

16 3.2.1.17 Roketlerin çıktığı azamî irtifanın ispatlanabilmesi için atış 
hakkını kazanan takımlara birer adet hakem altimetresi 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
entegrasyon/montaj günü sonunda elden teslim edilecektir.

Aviyonik sistem çiziminde 
altimetre haznesi üzerine çizim 
yapılmıştır.

17 3.2.1.20 Görev yükü roketten bağımsız olarak kurtarılacak olup rokete 
ait tüm parçalar bir arada kurtarılacaktır. Hem Görev Yükü 
hem de söz konusu parçaların konumunu belirleyen bir 
sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktır. 

42

18 3.2.1.21 Takımların “Open Rocket Simulation” menüsüne uygun 
olarak yörünge benzetimlerini gerçekleştirmesi zorunludur. 
Open Rocket dosyasına Şekil 3’te belirtilen simülasyonu 
eklemeyen takımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Open Rocket üzerinde yapılan 
simülasyonlar belirlenen 
girdilere göre yapılmıştır.
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19 3.2.1.23 Takımlar Görev Yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle 
girmeyecektir. Görev Yükü “PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, 
kütlesi en az 4000 gram ve tek bir parça olarak girilecektir. 
Şekil 3 ile verilen “Fırlatma Simülasyonu- Launch Simulation” 
ekranında yer alan değerler simülasyona girilmelidir. Bu 
değerler ile benzetim yapmamış olan takımlar elenecektir.

20 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 40 Kurtarılacak her unsurda bulunur.

21 3.2.2.2 Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ikincil paraşütle 
taşınan yüklerin hızı azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmalıdır. 

41 …. m/s hızla değer istenilen 
aralıktadır.

22 3.2.2.3 Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu 
paraşüt ile roketin düşüş hızı azaltılmalıdır; ancak düşüş hızı 
20 m/s’den daha yavaş olmamalıdır. 

41

23 3.2.2.5 Görev Yükü, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı 
olmadan tek başına kendi paraşütü ile “bağımsız” olarak 
indirilmelidir. 

44 Görev yükü bağımsız bir şekilde 
kendi paraşütüyle yere 
inmektedir.
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24 3.2.2.6 Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal 
sıcak gaz üreteçleri (kara barut vb.), pnömatik, hidrolik 
mekanik ya da soğuk gaz içeren bir sistem kullanılabilir. 

39 Sıcak gaz üreteci kullanılmıştır.

25 3.2.2.12 Sistem üzerinde bulunan haberleşme bilgisayarları yer 
istasyonuyla anlık konum verisini kesintisiz paylaşacaktır. 

62,67 Konum bilgisi GPS yardımıyla 
alınacaktır.

26 3.2.2.13 Her paraşüt birbirinden farklı renkte ve çıplak gözle uzaktan 
rahat seçilebilir olacaktır (paraşütlerin kesinlikle beyaz ve 
mavi renklerde veya bu renklerin farklı tonlarında olmaması 
önemlidir). 

40 Farklı renkte paraşüt 
kullanılmıştır.

27 3.2.3.1 Görev Yükünün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 44

28 3.2.3.4 Orta İrtifa kategorisinde tepe noktasında roketten ayrılan 
Görev Yükü, tepe noktasından itibaren atmosfere ait basınç, 
sıcaklık ve nem verilerinin 5 Hz frekansla (her farklı veri 
grubundan saniyede 5 veri yayımlanması) yer istasyonuna 
iletilmesi gerekmektedir.

67
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29 3.2.4.1 Lise, Orta İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 
roketlerin ses altı hızlarda (1 Mach’dan düşük hız) uçmaları 
gerekmektedir. 

3,4 Mach 0.83 ile istenilen 
aralıktadır.

30 3.2.4.3 Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde 
olmalıdır (Kademelerin farklı çaplara sahip olması ve 
kademeler arasında çap değişimine izin verilmemektedir. 
Rampa yerleşim kısıtları dahilinde Boat-Tail kullanımına izin 
verilmektedir.) 

18,19

31 3.2.4.4 Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Hareketli kontrol 
yüzeylerine ve aktif kontrol yapılmasına izin verilmemektedir.

32 3.2.4.5 Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach’taki stabilite değeri 
1.5 ile 2.5 arasında olmalıdır.

3,4 Stabilite değeri 2.1 ile istenilen 
aralıktadır.

33 3.2.4.7 Rampadan asgari çıkış hızları; Lise Kategorisi için 15 m/s, 
Orta İrtifa Kategorisi için 25 m/s, Yüksek İrtifa Kategorisi için 
30 m/s ve Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir.

3,5 Rampa çıkış hızı 33.4’dür.
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34 3.2.5.1 Roketin iç ve dış basıncı dengeli olmalıdır. Basınç dengesini 
sağlamak için burun ile gövde ön bölgesi arasında, aviyonik 
sistemlerin bulunduğu gövde parçasında ve gövde arkası ile 
motor arasındaki gövde üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa 
sahip asgari üç (3) delik bulunmalıdır.

18 Aviyonik bölgesine basınç 
dengesi için delikler açılmıştır.

35 3.2.5.2 Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere 
hem de taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz 
kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır. Orta irtifa, Yüksek İrtifa 
ve Zorlu Görev Kategorilerinde takımlar roketlerin maruz 
kalacağı kuvvetleri analizler ve hesaplar ile göstereceklerdir.

47-52 Yapısal ve akış analizleri 
yapılmıştır.

36 3.2.5.3 Aerodinamik yüzey (gövde, kanatçık, burun) malzemesi 
olarak PVC, sıkıştırılmış kağıt/kraft ve PLA kullanılamaz. 
Aerodinamik yüzeylerde ve roket içerisinde mukavemet 
gerektiren yerlerde sağlamlığı testler ve analizler ile 
kanıtlanmamış, tasarım raporlarında belirtilmemiş 
malzemelerin kullanılması durumunda takım elenecektir. 

13,17,20, 
26,27

Alüminyum ve cam elyaf 
kullanılmıştır.
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37 3.2.5.5 Burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmının gövde 
dış çapının en az bir buçuk (1.5) katı olması gerekmektedir. 
Entegrasyon gövdelerinin entegre edilecekleri gövdelerin her 
ikisine de gövde dış çapının en az (0.75) katı kadar girmesi 
beklenmektedir. Bu duruma uymamak diskalifiye sebebidir. 

21,27

38 3.2.5.7 Kaydırma ayakları, gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş 
bölgelerine takılmalıdır. Bir rokette asgari iki (2) adet 
kaydırma ayağı bulunmalıdır. Bunlardan bir tanesi motor 
bölgesinde, motorun ağırlık merkezi ile gövde sonu arasında 
olmalıdır. Roketin ağırlık merkezi iki kaydırma ayağının 
arasında olmalıdır. 

Montaj aşamasında takılma 
yerleri belirtilmiştir.

39 3.2.5.10 Uçuş bilgisayarı ve görev yükündeki tüm anahtarlar roketin 
nozülünden azami 2500 mm mesafede olmalıdır.

Yeterli uzaklıkta 
bulunmaktadırlar.

40 3.2.5.11 Roket motoru, bütün gövde bağlantıları tamamlandıktan 
sonra gerektiğinde demonte edilebilir bir şekilde 
montajlanmalıdır. 
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41 3.2.6.1 Rokette bulunan ayrılma ve kurtarma sistemleri uçuş kontrol 
bilgisayarı tarafından yönetilir. 

53,54 Özgün ve ticari olmak üzere iki 
uçuş bilgisayarı vardır.

42 3.2.6.2 Roketlerin uçuş boyunca telemetri verilerinin yer 
istasyonuna aktarılmasını sağlayan haberleşme bilgisayarı 
bağımsız olabileceği gibi Uçuş Kontrol Bilgisayarına da 
entegre görev yapabilir. 

67 Uçuş kontrol bilgisayarına 
entegre edilmiştir.

43 3.2.6.6 Ticari uçuş kontrol bilgisayarında konum belirleme ve 
haberleşme sistemi bulunmuyorsa takımların ayırıca 
haberleşme bilgisayarı geliştirmesi zorunludur. 

67 Ticari sistemin yanında 
haberleşme de vardır.

44 3.2.6.7 Orta irtifa kategorisinde en az iki (2) uçuş kontrol 
bilgisayarının kullanılması zorunludur. Bu uçuş kontrol 
bilgisayarlarından en az bir (1) tanesinin özgün uçuş kontrol 
bilgisayarı olması zorundadır. Kullanılan uçuş kontrol 
bilgisayarlarından en az bir (1) tanesinin haberleşme 
bilgisayarı özelliklerini taşıması gerekmektedir

53,54
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45 3.2.6.9 Sistemde kullanılan uçuş kontrol bilgisayarlarının arasında 
herhangi bir elektriksel veya kablosuz bağlantı olamaz.

54 İki bilgisayar bağımsız 
çalışmaktadır.

46 3.2.6.10 Kullanılan uçuş kontrol bilgisayarları birbirinden tamamen 
bağımsız olmalıdır. Her bilgisayarın kendisine ait işlemcisi, 
sensörleri, güç kaynağı, kablolaması olmalıdır.

55,56,61, 62

47 3.2.6.12 Uçuş kontrol bilgisayarları ve/veya bağlı oldukları 
sistemlerden biri kısmen veya tamamen bozulsa bile diğeri 
roketin kurtarma işlevlerini aksaksız ve durmaksızın yerine 
getirmelidir. 

55,56,61, 62 Gerekli sensörler her iki 
bilgisayarda da bulunmaktadır.

48 3.2.6.13 Uçuş kontrol bilgisayarlarında en az iki (2) adet sensör 
bulunmalıdır ve uçuş kontrol algoritmasında bu sensörlerden 
gelen veriler kullanılmalıdır. 

55,56,61, 62

49 3.2.6.14 Bütün uçuş kontrol bilgisayarında en az bir (1) adet basınç 
sensörü olmak zorundadır. 

59 Tüm uçuş kontrol 
bilgisayarlarında basınç 
sensörleri bulunmaktadır.
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50 3.2.6.15 Uçuş kontrol bilgisayarında iki (2) adet basınç sensörü 
kullanılması durumunda kullanılan sensörlerin birbirinden 
farklı olması gerekmektedir (Farklı uçuş kontrol 
bilgisayarlarında kullanılan sensörler birbirleri ile aynı 
olabilir).

53,59,61 İki uçuş bilgisayarında aynı 
basınç sensörleri kullanılmıştır.

51 3.2.6.16 Uçuş kontrol algoritmasında GPS’den gelen veriler ile ayrılma 
sistemi tetiklenmemelidir. 

53,54,65, 66 GPS’den yalnızca konum bilgisi 
alınmaktadır.

52 3.2.6.20 Bütün takımların, roketlerinden ve faydalı yüklerinden anlık 
olarak veri alan bir yer istasyonuna sahip olması 
gerekmektedir. 

67 Özelleştirilmiş arayüz 
kullanılacaktır.

53 3.2.6.21.1 Roketlerin kurtarılmasına çıkılması için rokete ait konum 
verilerinin yarışmacı yer istasyonu aracılığı ile teknik 
detayları EK-8’de verilmiş olan Hakem Yer İstasyonu’na anlık 
olarak iletilmiş olması gerekmektedir.

59,62,67 Belirtilen dökümana uygun 
şekilde haberleşme sistemi 
hazırlanmaktadır.
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54 3.2.6.22 Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği 
göz önüne alınmalı ve alıcı-verici antenlerin menzili 
roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak şekilde 
seçilmelidir.

65 Yapılan hesaplamalara göre 
anten haberleşme modülüne 
uyumludur.

55 3.2.6.23 RF modülünün gücü değerlendirilerek link bant genişliği 
bütçesinin yapılması ve ilgili tasarım raporlarında sunulması 
gerekmektedir.

Hesaplama sonucunda antenin 
istenilen menzilde haberleşme 
yapabileceği kanıtlanmıştır. 
Yansı sınırı sebebiyle 
hesaplamalar rapora 
eklenememiştir.

56 3.2.6.24 Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçuş 
esnasında maruz kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi 
etkiler altında görevlerini rahatlıkla yerine getirmelidir. Bu 
kapsamda gerekli koruyucu önlemler alınmalı, tasarım 
doğrulama aşamasında ilgili testler gerçekleştirilmeli ve 
sonuçları ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır. 

69 Yalıtım malzemesi kullanılmıştır.

1 Nisan 2022 Cuma
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57 3.2.6.26 Uçuş kontrol bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin 
gövde üzerinden erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde 
güç verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. İpli, 
şöntlü veya rokete dışarıdan tornavida vb. aletler 
kullanılarak sistemlerin başlatılmasına izin verilmeyecektir.

58 Gövde üzerinde bulunacak 
anahtar yardımıyla aktif hale 
gelecektir.

58 3.2.6.28 Görev Yükü içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi 
üzerinde yer alacak uygun anahtarlarla güç verilebilecek 
şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. 

59 3.2.6.30 Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” 
kullanmaları gerekmektedir. 

70 Bütçe içerisinde dahil edilmiş 
ancak raporda çizimlere 
eklenmemiştir.

60 3.2.6.33 Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek 
asgari iki kriter belirlenmelidir.

59 Basınç ve açı verileri 
kullanılmaktadır.

61 3.2.6.34 Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veriler 
esas olmalıdır. 

67 Kullanılan barometre ve IMU 
sensörleri verileri aktaracaktır.

1 Nisan 2022 Cuma
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62 3.2.6.35 Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve 
herhangi bir hatalı okuma ya da sensör hatası durumu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için alınacak 
önlemler (filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı 
anlatılmalıdır.

60 Kalman filtresi kullanılmaktadır.

63 3.2.6.36 Özgün uçuş bilgisayarları ve tüm uçuş algoritmaları takım 
üyelerinin kendi özgün tasarımları olmalıdır. Takım üyeleri 
özgün sistemler ile ilgili detayları açıklayabilmeli ve özellikle 
uçuş algoritmalarını değiştirebilecek yetkinlikte olmalıdır. 
Tasarımlarının özgün olmadığı tespit edilen takımlar 
diskalifiye edilecektir. 

53,54,58, 59

64 3.2.6.37 Kullanılacak ticari uçuş kontrol bilgisayarlarının EK-7’de yer 
alan listedeki ürünlerden (Yarışma Komitesi tarafından 
onaylanmış olan ürünler) seçilmesi gerekmektedir

54,55,56

1 Nisan 2022 Cuma
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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65 3.2.7.4 Tasarım, üretim, entegrasyon ve atış günlerinde güvenliği 
tehlikeye atacak unsurlar belirlenmeli, gerekli tedbirler 
eksiksiz planlamalı ve icra edilmelidir.

91-115 HTEA raporunda belirtilmiştir.

66 3.2.7.5 Fırlatma, uçuş ve kurtarma aşamalarında sistemin 
güvenliğini tehlikeye atacak risklerin varlığı önceden 
listelenmeli ve risk azaltıcı tedbirler planlanıp icra edilmelidir. 

91-115 HTEA raporunda belirtilmiştir.

67 4.1.1 Yarışmacı takımların hazırladıkları raporlarda başka 
takımların güncel veya geçmiş rapor içeriklerinden kopya 
çekmek, ortak çalışma/test/analiz yapmak yasaktır. Tespit 
edildiği takdirde (yarışma tamamlanmış olsa bile) söz 
konusu takımlar diskalifiye edilecektir. Bu durum, takımlar 
birbirlerinin raporlarına ve çalışmalarına referans vererek 
paylaşım yapsalar dahi yasaktır.

Geçen yıl katıldığımız yüksek 
irtifa kategorisinde gönderilen 
rapor incelenmiş ve yapılan 
puanlamalara bakılmıştır.

1 Nisan 2022 Cuma
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68 4.1.2 Takımların rapor içeriklerinde kendi üretmedikleri tablolar, 
görseller, denklemler ve benzeri içeriklerin kullanımında ilgili 
içeriğin alındığı belgeye referans vererek kullanması 
beklenmektedir. Bu 21/31 duruma aykırı bir içerik tespit 
edildiğinde takım kopya çekmiş sayılacak ve yarışmadan 
diskalifiye edilecektir.

41,65 Referanslar sayfa sonlarında 
belirtilmektedir.

69 4.1.3 Takımların, referans verecekleri içeriklerde APA (American 
Psychological Association) referans tipini kullanmaları 
gerekmektedir. (İsmi verilen referans tipi ile alakalı ihtiyaç 
duyulan bilgilere “American Psychological Association. 
(2020). Publication manual of the American Psychological 
Association (7th ed.).” belgesinden ulaşılabilir.) 

41,65

70 4.1.4 İlgili raporların (ÖTR ve KTR) teslimatında takımlar tarafında 
kontrol listesi doldurulacak ve Yarışma Komitesine raporla 
birlikte teslim edilecektir. Örnek kontrol listesi EK-1’de 
sunulmuştur.

71-90

1 Nisan 2022 Cuma
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71 4.3.1 Takımlar, Kritik Tasarım Raporunda (KTR) tasarımlarının nihaî 
üretim, entegrasyon ve test aşamalarına geçmeye hazır 
olduğuna dair gerekli gerekli analiz ile testleri yapmaktan ve 
sunmaktan sorumludurlar.

47-52 Test planları KTR’de 
belirtilmiştir. Videolar sisteme 
daha sonradan yüklenecektir.

72 4.3.3 ÖTR’de ilk versiyonu sunulacak Hata Modları ve Etkileri 
Analizine yönelik olarak takımlar tasarım süreci sonunda bu 
analizi son haline getirmiş olmaları gerekmektedir 
(Tasarlanmış olan roketle ilgili tüm yapısal, akışkanlar 
dinamiği, uçuş algoritması yeterlilik vb. analizleri 
tamamlanmış olmalıdır. Böylece, seçimi yapılmış olan 
malzemeler, üretim yöntemleri, roket ve bileşenlerinin uçuş 
koşullarına dayanıklılığı ve uçuş algoritmasının uygunluğu 
kanıtlanmış olmalıdır).

91-115 HTEA raporu olarak 
verilmektedir.

1 Nisan 2022 Cuma
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73 4.3.4 Benzetim süreçleri iteratif olup, roket tasarımının geçirdiği 
aşamalar neden-sonuç ilişkileriyle birlikte KTR’de 
sunulmalıdır.

6,7,8

74 4.3.5 Detaylı Bilgisayar Destekli Tasarımların (İng. CAD), kullanılan 
CAD programı üzerinden entegrasyon videolarının 
hazırlanması gerekmektedir. Raporda yazan ya da yazmayan 
her detay CAD tasarımında gösterilmeli ve anlatılmalıdır.

Montaj stratejisinde 
belirtilmiştir ancak rapor 
içerisinde video 
istenmemektedir.

75 4.3.7 Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin 
nerede, nasıl ve hangi malzemeler ile üretileceğinin bilgisi 
detaylı olarak verilmelidir.

13,17,20, 
26,27,61,
62

76 4.3.9 Tasarımın üretilebilir olduğunun kanıtlanması ve analiz/test 
sonuçlarının TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine 
sunulması gerekmektedir. 

47-52 Analizler ilgili slaytlarda 
detaylarıyla belirtilmiştir.
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama Durumu KTR
Slayt No

Açıklama

77 4.3.16 Takımların sunacağı KTR’nin TEKNOFEST Roket Yarışması 
Komitesi tarafından etkin ve verimli değerlendirilmesi için 
“Giriş Kriterleri” (Entry Criterias) bulunmaktadır. Takımların 
KTR’de sunmaları beklenen çıktıların Giriş Kriterlerine uyması 
beklenmektedir. Aksi halde KTR hiçbir şekilde 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğer “Giriş Kriterleri” 
sağlanmışsa, KTR için “Çıkış Kriterleri” (Exit Criterias) dikkate 
alınarak hakemler tarafından değerlendirme yapılacaktır. 
Giriş ve Çıkış Kriterleri tasarım raporları şablonları ile birlikte 
duyurulacaktır. 

78 4.3.17 Sistem üzerinde bulunan ve bataryalar tarafından beslenen 
tüm elektronik bileşenler anahtarlama devre şematiklerini 
içerecek şekilde KTR’de belirtilecektir.

58 Üretilecek devre kartının çizimi 
paylaşılmıştır.

79 4.6.2 Uçuş Benzetim Raporları ÖTR ve KTR raporlarından ayrı 
olarak, bu raporlarla eş zamanlı “iki” (2) defa gönderilecektir.

9
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Hata 

No

Öge/Fonk

siyon

Fonksiyon 

Tanımı
Hata Türü Hata Nedeni

Ömür/ Görev 

Evresi
Hata Etkisi

Hata Tespit 

Yöntemi
Mevcut Tasarım Kontrolleri Alınan Tedbirler

Şiddet 

Puanı (10)

HT-1 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

Barometrik 

sensör basınç 

transdüserleri 

tıkanması.

Düzgün 

olmayan 

uygulama 

pratiği.

Rampaya 

Yükleme ve 

Ateşleme 

Hazırlık

İrtifa ve basınç 

değerinde 

hatalı veriler 

gözlemleme.

Roketin 

fırlatma 

rampasından 

indirilmesi ve 

olası 

fırlatmanın 

iptal edilmesi.

Öngörülmeyen 

veri alınması 

durumunda uçuş 

öncesi uyarı 

mesajı.

Parça ile çalışılırken 

toz ve nem 

etkilerine karşı 

sensörleri korumak.

Atışa hazırlık 

evresinde son 

kontrollerde irtifa ve 

basınç değerinin 

tutarlı olup 

olmadığına bakılır.

Yedek bilgisayar 

ile başarılı 

kurtarma 

gerçekleştirilmesi

. Diğer 

sensörlerden 

yeterli veri 

alınması sonucu 

kurtarma 

gerçekleştirebilm

esi için ek 

algoritmaların 

üretilmesi.

7
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HT-2 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

Barometrik 

sensör basınç 

transdüseri 

tıkanması.

Tozlu ortamda 

çalışma.

Uçuş İrtifa ve basınç 

değerinde 

hatalı veriler 

gözlemleme.

Zamanı belirsiz 

paraşüt 

açılmasına 

bağlı kurtarma 

sisteminin 

fonksiyonunun 

bozukluğu veya 

kurtarma 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Öngörülmeyen 

veri alınması 

durumunda uçuş 

öncesi uyarı 

mesajı.

Parça ile çalışılırken 

toz ve nem 

etkilerine karşı 

sensörleri korumak.

Atışa hazırlık 

evresinde son 

kontrollerde irtifa ve 

basınç değerinin 

tutarlı olup 

olmadığına bakılır.

Yedek bilgisayar 

ile başarılı 

kurtarma 

gerçekleştirilmesi

. Diğer 

sensörlerden 

yeterli veri 

alınması sonucu 

kurtarma 

gerçekleştirebilm

esi için ek 

algoritmaların 

üretilmesi.

9

HT-3 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

Barometrik 

sensör 

okumaları için 

gerekli statik 

portların 

yeterli 

olmaması.

Tıkanma Uçuş İrtifa ve basınç 

değerinde 

hatalı veriler 

gözlemleme.

Zamanı belirsiz 

paraşüt 

açılmasına 

bağlı kurtarma 

sisteminin 

fonksiyonunun 

bozukluğu veya 

kurtarma 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Öngörülmeyen 

veri alınması 

durumunda uçuş 

öncesi uyarı 

mesajı.

Parça ile çalışılırken 

toz ve nem 

etkilerine karşı 

sensörleri korumak.

Atışa hazırlık 

evresinde son 

kontrollerde irtifa ve 

basınç değerinin 

tutarlı olup 

olmadığına bakılır.

Yedek bilgisayar 

ile başarılı 

kurtarma 

gerçekleştirilmesi

. 
9
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HT-4 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

IMU 

sensörünün 

roket içinde 

konumunun 

değişmesi.

Uygun olmayan 

montaj 

malzemeleri 

sonucunda 

azalan tolerans.

Uçuş Sensörün fazla 

titreşim 

sonucunda 

satürasyona 

uğraması.

Roketin konum 

ve hız 

bilgilerinin 

yanlış 

okunması. 

Kurtarma 

başlangıcının 

hatalı 

zamanlanması.

Öngörülmeyen 

veri alınması 

durumunda uçuş 

öncesi uyarı 

mesajı.

Devre kartının ve 

üzerindeki 

sensörlerin sağlam 

ve esnemeyen 

şekilde monte 

edilmesi.

Atışa hazırlık 

evresinde devrede 

yerine tam 

oturmamış eleman 

olup olmadığı 

kontrol edilir.

Yedek bilgisayar ile 

başarılı kurtarma 

gerçekleştirilmesi. 

Diğer 

sensörlerden 

yeterli veri 

alınması sonucu 

kurtarma 

gerçekleştirilmesi 

için ek 

algoritmaların 

üretilmesi.

7

HT-5 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

IMU 

sensörünün 

roket ekseniyle 

açılı 

konumlanması.

Sensör devresi 

entegrasyonu 

sırasında ölçüm 

hataları.

Uçuş Sensörün farklı 

bir eksen takımı 

kullanarak 

roketin gerçek 

konumunu ve 

hızını 

göstermesi.

Uçuş 

algoritmasının 

anlık durumdan 

farklı bir uçuş 

verisi okuması, 

kurtarma 

görevinin riske 

girmesi.

Göz ile muayene. Roketin yatay ve 

rampadaki 

konumları için yer 

istasyonundaki 

değerlerin gerçek 

değerlerle 

karşılaştırılması.

Sensör devresinin 

sağlam ve düzgün 

yerleştirilmesi için 

referans deliklerinin 

açılması.

Algoritmaya 

roketin rampa 

konumunu ana 

eksen olarak 

seçen komutlar 

eklenerek 

doğrultman 

vektörleriyle 

çalışılması.

7
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HT-6 Sensörler Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren verilerin 

elde edilmesi

GPS anteni 

bağlantı 

problemi

Sinyal engelleyici 

parazitler.

Uçuş GPS’in konum 

bilgisini elde 

edememesi.

Roketin 

bulunamaması.

Öngörülmeyen 

veri alınması 

durumunda uçuş 

öncesi uyarı 

mesajı.

GPS anteninin 

roketin dışına 

yerleştirilmesiyle 

veya sinyal geçirgen 

gövde bölmesi ile 

olası parazitlerin 

engellenmesi

GPS verisinin elde 

edilip 

edilemediğine dair 

görsel işitsel uyarı 

mesajları.

Elektroniklerin GPS 

antenini 

etkilemeyecek bir 

mesafede 

konumlandırılması.

9

HT-7 Uçuş 

Bilgisayarı

Uçuş verilerini 

analiz ederek 

görev 

komutlarının 

belirlenmesi

Uçuş 

bilgisayarının 

bloke olması

Elektrik 

kablolarının 

uygun biçimde 

sabitlenmemesi.

Uçuş Roketin 

kaybedilmesi.

Roketin 

kontrolsüzce 

yere düşmesi

Elektrik kablolarının 

bağlantılarından 

emin olmak.

Yedek elektronik, 

farklı bağlantılar 

ve yedek pil 

kullanmak.

10

HT-8 Anten Yer istasyonu ile 

roket arasında 

haberleşmeyi 

sağlar

İletişim kaybı Anten 

bağlantısının 

kopması.

Roketin 

kaybedilmesi.

Roketle 

iletişimin 

kopması

Anten 

bağlantılarının 

sağlam olduğundan 

emin olmak.

Uzak mesafelerden 

tespit etmek için 

rokete duman 

yükü eklemek.

9

HT-9 Anten Yer istasyonu ile 

roket arasında 

haberleşmeyi 

sağlar

Faydalı yükle 

iletişim kaybı

Elektronik kesinti 

ya da Anten 

arızası.

Görevi eksik 

gerçekleştirme.

Eksik kısım.

7
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HT

10

Kanatçıklar Uçuş esnasında 

kararlılığı 

sağlar

Çarpıklık Yanlış üretim 
metodu.

Uçuş Roketin erken 
yunuslama 
yapması.

Göz ile muayene. Yedek kanatçık 
üretimi. 9

HT

11

Roketin 

basınç 

delikleri

Zamansız 

dağıtım

Aviyonik 

bölmesinin kötü 

havalandırılması.

Roket kaybı ve 

görevin 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Roket 

parçalarının 

hasar alması.

Havalandırma 

sistemlerinin 

kontrolü.

Contalar için 

silikon kullanılması 

ve uygun statik 

bağlantı 

noktalarının 

belirlenmesi.

7

HT

12

Roket ile 

yer 

istasyonu 

arasındaki 

İletişim 

hataları

Ortam, konum, 

durum bilgisi 

içeren 

sensörlerden 

elde edilen 

verilerin 

istasyona 

iletilmesi.

İletişim anteni 

bağlantı 

sorunu

Sinyal engelleyici 

parazitler.

Uçuş Sinyal aktarım 

sorunu.

Roketin takip 

edilememesi.

Sinyal kopuklukları 

için uçuş öncesi 

uyarı mesajı.

İletişim anteninin 

roketin dışına 

yerleştirerek veya 

sinyal geçirgen 

gövde bölmesi ile 

olası parazitlerin 

engellenmesi.

İletişim sağlanıp 

sağlanamadığına 

dair görsel işitsel 

uyarı mesajları.

İletişim anteninin 

diğer 

elektroniklerden 

etkilenmeyecek bir 

mesafede 

konumlandırılması.

9
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HT

13

Payload 

ayrılması

Roketin uçuş 

esnasında 

tepe noktasına 

ulaştığında 

payloadın 

dışarı atılması

Faydalı yükün 

gövdeden 

çıkmama 

durumu

Ayrılma 

esnasında 

roketin aşırı 

hızla hareket 

etmesi.

Uçuş Hatalı ayrılma 

aşaması.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık veya 

başarısız 

kurtarma.

Sensörle kontrol. Aşırı yüksek hızda 

açılma riskini 

azaltmak için roket 

yörüngesinin 

mümkün olduğunca 

dik olmasının 

sağlanması.

Tepe noktası 

öncesinde izlenen 

yörüngeden açılma 

anı hızına dair 

çıkarımlar yapılması.

Yüksek hızda 

açılma durumu 

yörünge 

modifikasyonuyla 

engellenemezse ek 

barut yüküyle 

ayrılmaların yeterli 

ataletle 

gerçekleşmesinin 

temini.

9

HT

14

Payload 

haberleşmesi

Ortam, 

konum, durum 

bilgisi içeren 

verilerin 

istasyona 

gönderilmesi.

İletişim anteni 

bağlantı sorunu

Sinyal 

engelleyen 

parazitler.

Uçuş Sinyal iletim 

sorunu.

Payloadun 

bulunamaması.

Sinyal kopuklukları 

için uçuş öncesi 

uyarı mesajı.

İletişim anteninin 

payloadun dışına 

yerleştirilmesiyle 

veya sinyal geçirgen 

gövde bölmesi ile 

olası parazitlerin 

engellenmesi.

İletişim sağlanıp 

sağlanamadığına 

dair görsel işitsel 

uyarı mesajları.

Elektroniklerin 

iletişim antenini 

etkilemeyecek bir 

mesafede 

konumlandırılması.

7
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HT

15

Payload 

kurtarılması

Paraşüt ile 

güvenli sabit 

bir hızda 

maksimum 

menzil 

dahilinde iniş.

Yüksek hızda 

ayrılmayla 

paraşüt 

açılması 

sonucu 

kurtarma 

ekipmanlarının 

zarar görmesi

Ayrılma anında 

roketin yüksek 

hızla hareket 

etmesi.

Uçuş Açılma şoku 

sebebiyle parça 

hasarı.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Yer gözlemleri ve 

sinyal takibi.

Açılma şokuna 

uygun şok emici 

iplerin kullanılması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller ile 

hatanın 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Sadece bir büyük 

paraşüt 

kullanmak yerine 

iki veya üç küçük 

ve sağlam 

paraşütün 

kullanımı.

9

HT

16

Payload 

kurtarılması

Paraşüt ile 

güvenli sabit 

bir hızda 

maksimum 

menzil 

dahilinde iniş.

Paraşüt 

iplerinin 

dolanması

Paraşütü 

payloada 

bağlayan iplerin 

açılmayı kısıtlayıcı 

ya da engelleyici 

şekilde 

dolanıklığı.

Taşıma Paraşüt 

açılmasını 

aksatma ya da 

engelleme.

Kurtarma 

sürecinde 

gecikme ya da 

başarısız 

kurtarma.

Yer gözlemleri ve 

sinyal takibi.

Paraşüt iplerinin 

açılmayı 

engellemeyecek 

esneklikteki paket 

lastikleriyle 

bağlanması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller ile 

hatanın 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Paraşüt iplerini 

"z-fold" ya da "∞" 

şeklinde dolayıp 

karışmayı 

engelleyecek 

paket lastiği 

kullanımı.

9

HT

17

Motor İtki sistemi Motor 

merkezin 

dışında 

kalması

Uygun olmayan 

montaj 

malzemelerinin 

kullanımı ve çok 

fazla boşluk 

bulunması.

Montaj İtki vektöründe 

sapma.

Nominal dışı, 

kararsız 

yörünge.

El ile muayene. Motor merkezleme 

için kundak görevi 

gören motor 

kasasının girdiği bir 

boru elemanı 

kullanımı.

Motor kasasının el 

ile muayene ederek 

sapma olup 

olmadığının tespit 

edilmesi.

Parçalar arasında 

minimum 

tolerans ile 

birleştirmek ve 

montaj esnasında 

gres kullanmak.

10
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HT

18

Motor İtki sistemi Kıvılcım kapma Statik elektrik 

boşalması.

Montaj Ateşlenme Roketin yatay 

ateşlenmesi 

sonucu olası 

çarpma hasarı.

Yarım saat 

motorla temastan 

kaçınmak.
10

HT

19

Motor 

ateşleyici

Ateşleme 

sistemi

Ateş almama 

durumu/misfire
10

HT

20

Plansız 

motor 

ateşlenmes

i

Ateşleme 

teklemesi

Uygun 

yerleştirilmeye

n ateşleme 

kibriti

Görev iptali Kibritin doğru 

konumlandırıldığın

dan emin olmak.

Yarım saat 

motorla temastan 

kaçınmak.
10

HT

21

Motor Motor 

boğulması

Tozlu yerde 

motor 

montajının 

yapılması

Roket kaybı Patlama Üretim alanının 

temiz olmasına 

dikkat etmek.

Fırlatma alanını 

boşaltmak.
10
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HT

22

Sıcak gaz 

üreteci

Ayrılma tahriği Ateşlenmemesi 

durumu.

Elektrik 

kablolarının 

düzgün şekilde 

sabitçe 

yerleştirilmemesi.

Uçuş Patlamamış 

barut yükü.

Kurtarma 

gerçekleştirilemez

. Roketin kaybı.

Tüm bağlantı 

noktalarının 

rijiditesi dijital el 

tartısıyla tasarım 

kuvveti kadar 

çekilerek kontrol 

edilir.

Yedek sıcak gaz 

üretecinin tedariği, 

uygun ekipmanların 

kullanılması, 

istenen 

denemelerin 

uygulanması.

Sıcak gaz üreteci 

rokete koyulmadan 

ateşleme devresi 

açılarak gelen 

akımın yeterli olup 

olmadığı kontrol 

edilir.

Ateşleme 

bağlantılarını her 

iki sıcak gaz 

üreteci için ayrı 

olacak şekilde 

hem ateşleyici 

bilgisayarlarla 

hem de akımın 

çekileceği 

kanallarla 

yedekleme 

yapılması.

10

HT

23

Sıcak gaz 

üreteci

Ayrılma tahriği Geç 

ateşlenmesi.

İrtifa etkisinde 

yanmada verim 

düşüşü.

Uçuş Yetersiz veya 

geç patlama.

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme veya 

kurtarmanın 

başarısız. 

Paraşütün daha 

geç açılması.

Konulan kimyasal 

hassas terazi ile 

ölçülür.

Yedek sıcak gaz 

üretecinin tedariği, 

barut eklenerek 

patlama sonucu 

oluşan şiddetin 

kaybını önlenir.

Kurtarma sistemi 

testlerinde fazladan 

ağırlık ve shear pine 

bulundurulması.

Ateşleme 

bağlantılarını her 

iki sıcak gaz 

üreteci için ayrı 

olacak şekilde 

hem ateşleyici 

bilgisayarlarla 

hem de akımın 

çekileceği 

kanallarla 

yedekleme 

yapılması.

9
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24

Barut 

haznesi

Ayrılma tahriği Kıvılcım 

kapma.

Statik elektrik 

boşalması.

Depolama Gövdelerin 

ayrılması.

Ortamda 

bulunanlara 

göre hasar 

çarpanı.

Cihaz ile muayene Topraklama, 

rampaya yatay 

yerleştirilene kadar 

barut yükünü farklı 

yerde korumak.

Rokete barut yükü 

yerleştirilmeden 

önce multimetre ile 

üzerindeki voltaj 

farkı ölçülür.

Barut konulması 

sırasında 

topraklama. 8

HT

25

Batarya Elektrik gücü 

gerektiren 

sistemlerin 

beslenmesi.

Li-Po pil kısa 

devresi 

sonucunda 

pilin yüksek 

akıma maruz 

kalması.

Güç 

elemanlarıyla 

özensiz 

çalışma.

Geliştirme/Üretim Parçanın ağır 

çalışma 

şartlarının 

üstünde 

zorlanması ve 

yanarak hasar 

alması.

Yanmaya bağlı 

oluşan 

hasarlar, 

sıcaklık ve gaz 

çıkışı sebebiyle 

sağlık tehlikesi 

oluşturan 

durumlar.

Gözle muayene Li-Po pil yerine 

geliştirme 

aşamasında güç 

bileşeni kullanımı. 

Li-Po pil devreye 

bağlı ise canlı iletim 

hatlarının 

multimetre ile 

belirlenmesi.

Devredeki 

değişikliklerin pil 

takılmadan önce 

multimetre ile 

kontrol edilmesi.

Güvenilir, arıza 

korumalı pil, 

uygun şarj 

yöntemleri 

kullanılması, pil 

çantası kullanımı.

10
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26

Batarya Elektrik gücü 

gerektiren 

sistemlerin 

beslenmesi.

Li-Po pilin 

performans 

kaybı.

Yanlış şarj 

yöntemi.

Montaj Parçanın yüksek 

çalışma 

şartlarının 

dışında şarj 

edilmesi ve 

kalıcı kapasite 

düşüşü.

Görev süresi 

boyunca 

elektronik 

sistemleri 

besleyecek 

enerjinin 

yetersizliği.

Şarj ünitesinin 

ışıklı ve sesli 

uyarılar 

bulundurması.

Pilin şarj edilme 

ayarlarını etiket 

olarak yapıştırmak.

Şarj ünitesindeki 

uyarılardan sonra 

işlemi kesmek.

Yedek güç 

kaynağı 

kullanarak 

görevin 

başarısızlıkla 

sonuçlanmasını 

engellemek.

9

HT

27

Batarya Elektrik gücü 

gerektiren 

sistemlerin 

beslenmesi.

Li-Po pil kısa 

devresi 

sonucunda 

pilin yüksek 

akıma maruz 

kalması.

Montaj 

yönergesi 

dışında 

uygulamalar.

Montaj Parçanın ağır 

çalışma 

şartlarının 

üstünde 

zorlanması ve 

yanarak hasar 

alması.

Yanma sonucu 

oluşan 

hasarlar, 

sıcaklık ve gaz 

çıkışına bağlı 

sağlığa tehdit 

oluşturan 

durumlar.

Montaj evresi 

pratikleri için sıralı 

takip listesi 

oluşturulması, 

nominal dışı 

uygulamalar için 

ek kontroller.

Montaj yönergesini 

takip etme, nominal 

dışı montaj 

uygulamalarından 

önce 

etkilenebilecek güç 

elemanlarının 

çıkarılması.

Montaj adımlarında 

değişim olduğunda 

sürecin devamı için 

yeni kontrol 

listelerinin 

oluşturulması, 

montaj yönergesi 

dışındaki 

uygulamaların kaydı.

Nominal dışı 

olaylar için ek 

planlar ve çalışma 

şekilleri 

geliştirilmesi, her 

güç birimi için 

ayrı bölmeler 

oluşturulması, 

pillerin yanma 

ihtimaline karşı 

uygun çantalarda 

ayrı ayrı 

montajının 

yapılması.

10
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28

Güç iletimi 

bağlantıları

Pil gücünün 

devre 

elemanlarına 

taşınması.

Devre kartında 

kısa devre 

içeren 

bağlantılar.

Devre kartı 

üzerinde 

hataya sebep 

olabilecek 

değişiklikler.

Geliştirme/Üretim Parçanın 

çalışma 

şartlarının 

üstünde 

zorlanması ve 

yanarak tahrip 

olması.

Parçanın ağır 

çalışma 

şartlarının 

üstünde 

zorlanması ve 

yanarak hasar 

alması.

Periyodik test Devre 

oluşturulmasında 

devre simülasyon 

programlarından 

faydalanılmalı ve 

gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra 

fiziksel 

değişikliklerin 

yapılması.

Devredeki 

değişikliklerin yanlış 

bir akım iletimine 

yanıt verip 

vermediği pil 

takılmadan önce 

multimetre ile 

kontrol edilir.

Çalışan elektronik 

sistemlerin 

yedeklenmesi, 

son tasarıma 

ulaşılana kadar 

breadboard 

üzerinde devre 

tasarımı.

10

HT

29

Güç iletimi 

bağlantıları

Pil gücünün 

devre 

elemanlarına 

taşınması.

Kurtarma 

kontrol 

anahtarlarının 

montaj 

esnasında açık 

kalması.

Kısa devre 

sonucu 

zamanlama 

hatası.

Montaj Fırlatmadan 

önce kurtarma 

sistemlerinin 

tetiklenmesi.

Gövdelerin ve 

burnun 

ayrılması, 

montaj 

operasyonun 

iptal edilmesi.

İşitsel, görsel 

uyarıcılar 

eklenmesi, hata 

mesajı vermesi.

Ayrılma tahrik 

sistemi çifte 

anahtarla 

yerleştirilmeli. 

Uçuş 

bilgisayarı–ayrılma 

tahrik sistemi 

bağlantısı 

geliştirilirken toplu 

testlere yer 

verilmesi.

Kurtarma kontrol 

anahtarlarının açık 

olduğu uyarısını 

verecek işitsel 

görsel uyarıcılar 

konulması, ayrılma 

tahrik sistemi 

yerleştirilmeden 

bilgisayarın 

öngörülen 

fonksiyonlarında 

bozukluk durumuna 

göre hata mesajı 

gönderilmesi.

Kurtarma kontrol 

anahtarlarını belli 

bir süre sonunda 

kapanacak 

şekilde 

tasarlamak. Bu 

sayede hatanın 

etkisini önleyerek 

ayrılma tahrik 

sistemini 

ateşlemesi 

engellenebilir.
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30

Batarya Elektrik gücüne 

ihtiyaç duyan 

sistemlerin 

beslenmesi.

Pilin uçuş 

haricinde 

boşalması.

Bilgisayar güç 

kaynaklarının 

stand by 

konumunda 

tüketilmesi.

Depolama Pil gücünün tüm 

ömür devrini 

tamamlayamad

an bitmesi.

Görev süresince 

elektronik 

sistemleri 

besleyecek 

enerjinin 

karşılanamaması. 

Kurtarma 

operasyonu 

tamamlanmadan 

iletişim sinyalinin 

kopması.

İşitsel, görsel 

uyarıcılar, hata 

mesajı

Depolama 

yönergesinin takip 

edilmesi, 

depolamaya geçişte 

pil soketlerinin 

çıkarılıp olası kaza 

temaslarını 

engelleyen boş 

soket yuvalarına 

takılması.

Pil sistem ile 

bütünleşik iken uçuş 

bilgisayarı kapalı da 

olsa çalışacak uyarıcı 

ses ve ışık 

göstergelerinin 

kullanılması.

Yedek güç 

kaynağı 

kullanılarak görev 

başarısına 

olumsuz etkileri 

sınırlandırmak. 8

HT

31

Güç iletimi 

bağlantıları

Pil gücünün 

devre 

elemanlarına 

taşınması.

Kurtarma 

kontrol 

anahtarlarında 

zamanlama 

hatası.

Uçuş 

bilgisayarının, 

sensör ya da 

algoritma 

hatasına bağlı 

olarak, olması 

gerekenden 

önce veya sonra 

kurtarma sinyali 

göndermesi.

Uçuş Ayrılma tahrik 

sisteminin 

gövdeleri 

açması.

Zamansız paraşüt 

açımına bağlı 

kurtarma sistemi 

işlev bozukluğu 

ya da başarısız 

kurtarma

Fırlatma öncesi 

nominal 

durumda 

olmayan 

okumalar için 

yer istasyonuna 

uyarı mesajı 

gönderilir.

Sensörler uçuş 

boyunca 

karşılaşacakları 

koşullarda test 

edilir. Uçuş 

algoritması gürültü 

eklenmiş sanal 

uçuş verisi ile test 

edilerek olası 

hatalar ayıklanır.

Uçuş 

bilgisayarındaki 

sensörlerin 

montajdan hemen 

önce çalışır 

durumda olduklarını 

test için sallama, 

döndürme, ve hava 

püskürtme 

yöntemleriyle 

bilgisayarın durumu 

muayene edilir.

Gereğinden çok 

önce veya sonra 

kurtarma komutu 

verilememesi için 

zaman aralığı 

kısıtlamaları 

algoritmaya 

eklenebilir.
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32

Güç iletimi 

anahtarları

Ayrılma tahrik 

sistemine güç 

iletimi.

Kurtarma 

kontrol 

anahtarlarında 

zamanlama 

problemi.

Uçuş 

algoritmasında 

açılma zamanının 

yanlış tespiti.

Uçuş Ayrılma tahrik 

sisteminin 

gövdeleri 

açması.

Zamansız 

paraşüt 

açımına bağlı 

kurtarma 

sisteminin 

operasyon 

bozukluğu ya 

da başarısız 

kurtarma

Fırlatma öncesi 

öngörülmeyen 

okumalar için yer 

istasyonuna uyarı 

mesajı gönderilir.

Sensörler uçuş 

boyunca maruz 

kalacakları 

koşullarda test 

edilir. Uçuş 

algoritması gürültü 

eklenmiş sanal 

uçuş verisi ile 

deneme yapılarak 

beklenen hatalar 

tespit edilir.

Uçuş 

bilgisayarındaki 

sensörlerin 

montajdan hemen 

önce operasyonel 

durumda olduklarını 

anlamak için 

sallama, döndürme, 

ve hava püskürtme 

teknikleriyle 

bilgisayarın durumu 

kontrol edilir.

Beklenenden çok 

önce veya sonra 

kurtarma komutu 

verilememesi için 

zaman aralığı 

kısıtlamaları 

algoritmaya 

eklenebilir.

8

HT

33

Güç iletimi 

bağlantıları

Özgün ve ticari 

bilgisayarların 

kullanılması, 

kurtarma 

tetikleyicilerinin 

ateşlenmesi 

için güç 

sağlanması.

İletim 

kablolarında 

kopukluk, 

temassızlık.

Bağlantı 

noktalarında 

kablo türüne 

uymayan 

elemanlar 

kullanılması, 

kabloların 

sabitlenmemesi, 

eksik veya hatalı 

sabitlenmesi.

Uçuş Kablonun güç 

ve bilgi 

aktardığı 

elemanlarda 

işlevin 

sonlanması.

Kurtarma 

sistemi 

ateşlenemez.

Tüm bağlantı 

noktalarının 

sağlamlığı dijital 

el tartısı ile 

tasarım kuvveti 

kadar çekilerek 

test edilir.

Uygun ekipmanların 

kullanımı, ihtiyaç 

duyulan 

denemelerin 

uygulanması.

Sistem üzerindeki 

açık devreler 

multimetre ile test 

edilir, sağlamlık 

kontrolü dijital el 

tartısı ile yapılır.

Güç iletimi farklı 

kaynaklar ve 

yollarla 

çeşitlendirilir. 

Uçuş bilgisayarı 

öngörülen 

çalışma işlevi için 

gerekli görsel, 

işitsel işaretler ve 

düzenli veri 

aktarımına dair 

sinyaller 

eklenmelidir.

10
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34

Ana paraşüt 

ve 

bağlantıları.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Paraşüt 

iplerinin 

birbirine 

dolanması

Paraşütü 

payloada 

bağlayan iplerin 

açılmayı 

engeleyebilecek 

ya da 

kısıtlayacak 

şekilde 

dolanıklığı.

Taşıma Paraşüt 

açılmasını 

geciktirme ya 

da engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme ya da 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Yer gözlemleri ve 

sinyal takibi.

Paraşüt iplerinin 

açılmasına engel 

teşkil etmeyecek 

esneklikteki paket 

lastikleriyle 

bağlanması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller 

aracılığıyla hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Paraşüt iplerini 

"z-fold" ya da "∞" 

şeklinde sarıp 

dolanmayı 

önleyecek paket 

lastiği kullanımı.

9

HT

35

Ana paraşüt 

ve 

bağlantıları.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Paraşüt 

iplerinin 

birbirine 

dolanması

Hatalı toplama 

yöntemi. 

Rokete montaj 

sırasında kötü 

kullanım.

Montaj Paraşüt 

açılmasını 

geciktirme ya 

da engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme ya da 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Gözle muayene Paraşüt iplerini 

"z-fold" ya da "∞" 

şeklinde sarıp 

dolanmayı 

önleyecek paket 

lastiği kullanımı.

Paraşüt ve iplerinin 

konumlandırılmasının 

kademe kademe 

kaydedilmesi ve 

uygun olmayan 

durumların tespit 

edilmesi.

Paraşütü dikkatli 

bir şekilde 

hazırlayıp 

yerleştirmek, 

doğru katlama 

tekniği 

uygulamak, 

paraşüt iplerine 

pudra sürülmesi.

9
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36

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları

.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Paraşütün 

kanopi 

kısmında yırtık 

ya da delik 

bulunması.

Kötü üretim. Geliştirme/Üretim Paraşütün 

taşıyacağı 

maksimum 

yükün azalması.

Paraşütün 

üzerindeki 

yırtılmanın 

ilerlemesi ve 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması

Gözle muayene Üretim aşamasında 

özenli davranmak.

Karanlık odada 

paraşütün açılarak 

delik ve yırtıklarının 

ışık ile belirlenmesi.

Paraşütün 

yırtılmayı 

durdurucu ripstop 

malzemeden 

üretilmesi, yırtık 

ve deliklerin 

uygun müdahale 

ile düzeltilmesi.

9

HT

37

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları

.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Paraşütün 

hatalı 

yöntemle 

katlanması.

Yönerge dışı 

katlama 

yöntemi.

Montaj Paraşüt 

açılmasını 

geciktirme ya 

da engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme ya da 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Gözle muayene Paraşütü kendi 

tipine ve boyutuna 

uygun, tekniğin 

bilinen durumu 

dahilinde denenmiş 

ve test edilmiş 

yöntemle katlamak.

Katlanmış 

paraşütün katlarının 

ve iplerinin düzgün 

bir şekilde oturup 

oturmadığını 

gözlemleme.

Paraşütün montaj 

operasyonu 

başlamadan 

temiz bir odada 

gerekli zaman 

verilerek 

dikkatlice 

katlanması ve 

bozulmamasına 

dikkat ederek 

paketlenmesi.
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38

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Paraşüt ile 

taşınan yükün 

gövdeye 

aktarımı.

Uygun 

olmayan geçiş 

elemanları.

Yönerge dışı 

uygulamalar.

Geliştirme/Üreti

m

Paraşüt 

açılmasını 

aksatma ya da 

bağlantı 

kopmasından 

dolayı paraşüt 

kaybı.

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme ya da 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Gözle muayene Paraşütü kendi 

tipine ve boyutuna 

uygun, tekniğin 

bilinen durumu 

dahilinde denenmiş 

ve test edilmiş 

elemanlarla 

gövdeye bağlamak.

Bütün kuvvet 

aktarım yollarının 

tek tek incelenerek 

uygulanması.

Paraşüt kuvvetini 

gövdeye 

aktarırken eleman 

geçişleri 

sırasında; 

radansa, mapa, 

zincir ek baklası, 

karabina gibi 

bileşenlere 

gerektiği 

durumlarda yer 

verilmesi.

9

HT

39

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Yüksek hızda 

paraşüt 

açılması 

sonucu 

kurtarma 

elemanlarının 

zarar görmesi.

Ayrılma anında 

roketin çok 

yüksek hızla 

hareket etmesi.

Uçuş Açılma şoku 

nedeniyle 

parça hasarı

Kurtarma 

aşamalarında 

gecikme ya da 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması.

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonunun 

elde ettiği 

sonuçlara göre 

performans 

kaybının ya da 

hatanın fark 

edilmesi.

Uygun şok emici 

iplerin kullanılması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller 

aracılığıyla hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Ana paraşüt 

açılmadan roketi 

bir miktar 

yavaşlatmak için 

bir pilot-yardımcı 

paraşütten 

faydalanmak.

9
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40

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları

.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Ana paraşütün 

dönerek kendi 

iplerini 

çekmesi 

sonucu kanopi 

alanın 

küçülmesi.

Katlamadan 

dolayı iplerde 

biriken 

torsiyonun 

açığa çıkması.

Uçuş Paraşüt kanopi 

alanının 

küçülmesi

Yere iniş 

hızında 

yükselme.

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonunun 

elde ettiği 

sonuçlara göre 

performans 

kaybının ya da 

hatanın fark 

edilmesi.

Dönmeyi serbest 

bırakacak fırdöndü 

elemanının 

kullanılması. 

Torsiyon taşımayan 

şerit iplerin 

kullanımı.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller 

aracılığıyla hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Fırdöndü elemanı 

bu sorun için 

yeterli bir 

çözümdür.
9

HT

41

Ana 

paraşüt ve 

bağlantıları

.

Paraşüt ile 

güvenli bir 

hızda 

maksimum 

menzil ile iniş.

Kanopi ve 

bağlantılarda 

yanma 

tahribatı.

Ayrılma tahriği 

için ateşlenen 

baruttan çıkan 

sıcak gazların 

paraşüt 

bileşenlerine 

hasar vermesi.

Uçuş Paraşütün 

taşıyacağı 

azami yükün 

azalması.

Paraşütün 

üzerindeki 

yırtılmanın 

ilerlemesi ve 

kurtarmanın 

başarısızlıkla 

sonuçlanması

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonunun 

elde ettiği 

sonuçlara göre 

performans 

kaybının ya da 

hatanın fark 

edilmesi.

Barutun yandığı 

kısım ile paraşütün 

bulunduğu kısmın 

yanmayı ve ısı 

aktarımını 

engelleyecek 

şekilde ayrılması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller 

aracılığıyla hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Paraşüt ve 

bağlantılarını 

barındıran 

paraşüt kutusu ya 

da paraşüt 

çantası kullanımı.

10

HT

42

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları

.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Paraşüt 

iplerinin 

dolanması

Paraşütü 

payloada 

bağlayan iplerin 

açılmayı 

kısıtlayıcı 

şekilde 

dolanıklığı.

Taşıma Paraşüt 

açılmasını 

erteleme ya da 

engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Yer gözlemleri ve 

sinyal takibi.

Paraşüt iplerinin 

açılmaya zarar 

vermeyecek 

esneklikteki paket 

lastikleriyle 

bağlanması.

Yer istasyonundan 

alınan sinyaller ile 

hata 

gerçekleştiğinin 

anlaşılması.

Paraşüt iplerini 

"z-fold" ya da "∞" 

şeklinde dolayıp 

karışmayı 

engelleyecek 

paket lastiği 

kullanımı.
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43

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Paraşüt 

iplerinin 

dolanması

Yanlış toplama 

yöntemi. 

Rokete montaj 

sırasında kötü 

kullanım.

Montaj Paraşüt 

açılmasını 

erteleme ya 

da engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Gözle muayene Paraşüt iplerini 

"z-fold" ya da "∞" 

şeklinde toplayıp 

dolanmayı 

engelleyecek paket 

lastiği kullanımı.

Paraşüt ve iplerinin 

yerleşiminin aşama 

aşama kaydedilmesi 

ve uygun olmayan 

durumların tespit.

Paraşütü dikkatli 

bir şekilde 

hazırlayıp 

yerleştirmek, 

doğru katlama 

tekniği 

uygulamak, 

paraşüt iplerine 

pudra sürülmesi

9

HT

44

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Paraşütün 

kanopi 

kısmında 

yırtık veya 

delik 

bulunması.

Kötü üretim. Geliştirme/Üreti

m

Paraşütün 

taşıyacağı 

maksimum 

yükün 

azalması.

Paraşütün 

üzerindeki 

yırtılmanın 

ilerlemesi. 

Kurtarma 

başarısızlığı.

Gözle muayene Üretim sırasında 

özenli davranmak.

Karanlık odada 

paraşütün açılarak 

deilk ve yırtıklarının 

ışık ile tespiti.

Paraşütün 

yırtılmayı 

durdurucu ripstop 

malzemeden 

üretilmesi, yırtık 

ve deliklerin 

uygun müdahale 

ile düzeltilmesi.
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HT

45

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Paraşütün 

hatalı 

yöntemle 

katlanması.

Yönerge dışı 

katlama 

yöntemi.

Montaj Paraşüt 

açılmasını 

erteleme ya 

da engelleme.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Gözle muayene Paraşütü kendi 

tipine ve boyutuna 

uygun, tekniğin 

bilinen durumu 

dahilinde denenmiş 

ve test edilmiş 

yöntemle katlamak.

Katlanmış 

paraşütün katlarının 

ve iplerinin düzgün 

bir şekilde oturup 

oturmadığını 

gözlemleme.

Paraşütün montaj 

operasyonu 

başlamadan 

temiz bir odada 

gerekli zaman 

verilerek 

dikkatlice 

katlanması ve 

bozulmamasına 

dikkat ederek 

paketlenmesi.

9

HT

46

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Uygun 

olmayan 

geçiş 

elemanları 

kullanılması.

Yönerge dışı 

uygulamalar.

Geliştirme/Üretim Paraşüt 

açılmasını 

erteleme ya 

da bağlantı 

kopmasından 

dolayı paraşüt 

yitimi.

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Gözle muayene Paraşütü kendi 

tipine ve boyutuna 

uygun, tekniğin 

bilinen durumu 

dahilinde denenmiş 

ve test edilmiş 

elemanlarla 

gövdeye bağlamak.

Bütün kuvvet 

aktarım yollarının 

tek tek incelenerek 

uygulanması.

Paraşüt kuvvetini 

gövdeye 

aktarırken eleman 

geçişleri 

sırasında; 

radansa, mapa, 

zincir ek baklası, 

karabina gibi 

bileşenlere 

gerektiği 

durumlarda yer 

verilmesi.
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HT

47

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Yüksek hızda 

paraşüt 

açılması 

sonucu 

kurtarma 

elemanlarının 

zarar görmesi.

Ayrılma anında 

roketin aşırı 

hızla hareket 

etmesi.

Uçuş Açılma şoku 

nedeniyle parça 

tahribatı

Kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma.

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonu 

sonucunda 

performans 

kaybının ya da 

hatanın farkına 

varılması.

Uygun şok emici 

iplerin kullanılması.

Yer istasyonundan 

elde edilen sinyaller 

ile hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Ana paraşüt 

açılmadan roketi 

bir miktar 

yavaşlatmak için 

bir pilot-yardımcı 

paraşütten 

faydalanmak.

9

HT

48

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Ana 

paraşütün 

dönerek 

kendi iplerini 

çekmesi 

sonucu 

kanopi alanın 

küçülmesi.

Katlamadan 

dolayı iplerde 

biriken 

torsiyonun 

açığa çıkması.

Uçuş Paraşüt kanopi 

alanının 

küçülmesi

Yere iniş 

hızında artma.

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonu 

sonucunda 

performans 

kaybının ya da 

hatanın farkına 

varılması.

Dönmeyi 

serbestleştirecek 

fırdöndü 

elemanının 

kullanılması ve 

torsiyon taşımayan 

şerit iplerin 

kullanımı.

Yer istasyonundan 

elde edilen sinyaller 

ile hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Fırdöndü elemanı 

bu sorun için 

çözümdür.
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HT

49

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Kanopi ve 

bağlantılarda 

yanma 

tahribatı.

Ayrılma tahriği 

için ateşlenen 

baruttan çıkan 

sıcak gazların 

paraşüt 

elemanlarına 

hasar vermesi.

Uçuş Paraşütün 

taşıyacağı 

maksimum 

yükün azalması.

Paraşütün 

üzerindeki 

yırtılmanın 

ilerlemesi. 

Kurtarma 

başarısızlığı.

Yer gözlemleri ve 

yer istasyonu 

sonucunda 

performans 

kaybının ya da 

hatanın farkına 

varılması.

Barutun yandığı 

kısım ile paraşütün 

bulunduğu kısmın 

yanmayı ve ısı 

aktarımını 

engelleyecek 

şekilde ayrılması.

Yer istasyonundan 

elde edilen sinyaller 

ile hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Paraşüt ve 

bağlantılarını 

barındıran 

paraşüt kutusu ya 

da paraşüt 

çantası kullanımı.

9

HT

50

Küçük 

paraşüt ve 

bağlantıları.

Roketin 

sürüklenmeden 

güvenli bir hızla 

inişe geçmesini 

sağlar.

Roket 

gövdelerinde 

çarpma 

hasarı.

Gövdeleri tutan 

iplerin birbirine 

yakın uzunluğa 

sahip olması.

Uçuş Gövdelerde 

hasar oluşumu.

İç parçaların 

aşırı 

zorlanması 

sonucu 

kurtarma 

aşamalarında 

aksaklık ya da 

başarısız 

kurtarma. Olası 

güç kaybı.

Montaj evresinde 

ip uzunluklarının 

kontrolü.

Kullanılan iplerin 

karışmaması için 

roket içine 

yerleştirilinceye 

kadar etiketli 

bulunması.

Yer istasyonundan 

elde edilen sinyaller 

ile hata 

gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi.

Kurtarma 

operasyonunda 

birbirine uzakta 

bulunan halatlar, 

kullanımı zorunlu 

olarak gövdelerin 

paraşütle olan 

mesafesini 

farklılaştırır.
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51

Yapısal 

Analiz

Belirlenen 

parçaların 

yapısal 

mukavemetinin 

modellenmesi

Analizin yanlış 

sonuç vermesi

Analiz edilen 

parçaya 

programda 

düzgün bir 

şekilde mesh 

atılamaması.

Geliştirme/Üretim Parçanın uçuş 

sırasında 

mukavemetini 

kaybedip 

parçanın kalıcı 

hasar alması.

Uçuş sırasında 

roketin 

kontrolsüz 

hareket etmesi.

Yapılan analizi bir 

çok kere kontrol 

etmek.

Meshleme 

yapıldıktan sonra 

meshin kalite 

değerlerinin 

istenilen aralıklarda 

olup olmadığını 

kontrol etmek.

Analiz sonuçlarını 

kontrol edip 

anormal bir durum 

olup olmadığını 

incelemek.

Tekrardan uygun 

meshleme yapılıp 

analiz edilir.

7

HT

52

Yapısal 

Analiz

Belirlenen 

parçaların 

yapısal 

mukavemetinin 

modellenmesi

Analizin yanlış 

sonuç vermesi

Analiz edilen 

parçaya ait 

yanlış bilgiler 

kullanılması.

Geliştirme/Üretim Parçanın uçus 

sırasında yeterli 

dayanıma sahip 

olmamasından 

dolayı rokette 

kalıcı hasar 

oluşması.

Uçuş sırasında 

roketin 

kontrolsüz 

hareket etmesi.

Yapılan analizi bir 

çok kere kontrol 

etmek.

Modellemeye 

başlamadan önce 

doğru verilerle 

çalışıldığından emin 

olmak.

Analiz sonuçlarını 

kontrol edip 

anormal bir durum 

olup olmadığını 

incelemek.

Yanlış bilgi 

düzeltilip yeniden 

analiz yapılır.

7

HT

53

Yapısal 

Analiz

Belirlenen 

parçaların 

yapısal 

mukavemetinin 

modellenmesi

Analizin yanlış 

sonuç vermesi

Analiz 

yönteminin 

yanlış 

seçilmesi.

Geliştirme/Üretim Parçanın 

mukavemet 

değerinin 

anlaşılamaması.

Uçuş sırasında 

roketin 

kontrolsüz 

hareket etmesi.

Programın 

anormal değerler 

göstermesi veya 

hata vermesi.

Yapılan analiz 

türünün doğru 

olduğundan emin 

olmak.

Analiz sonuçlarını 

kontrol edip 

anormal bir durum 

olup olmadığını 

incelemek.

Analiz yöntemleri 

araştırılıp doğru 

yöntem 

kullanıldığından 

emin olunur.
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54

Akış 

Analizi

Roketin 

çevresine(enclos

ure) ağ yapısı 

(mesh) 

oluşturulup 

gerçek akış 

şartlarındaki 

basınç 

sürükleme 

kuvveti gibi 

aerodinamik 

parametrelerin 

gerçeğe en yakın 

değerlerinin elde 

edilmesi

Analizin yanlış 

sonuç vermesi

Programda 

roketin birleşim 

yerlerinin 

birbirine 

düzgünce 

birleşmemesi

Geliştirme/Üretim Meshin kalite 

değerlerinin 

uygun elde 

edilmemesi

Akışın birleşim 

yerlerinde 

istenmeyen 

sürükleme 

kuvvetine 

sebep olması 

sonucu istenen 

irtifaya 

ulaşılamaması

Mesh kalite 

değerlerinin 

birleşim 

yerlerinde uygun 

aralıkta elde 

edilmemesi

Share Topology 

fonksiyonu ile 

birleşim 

noktalarının 

birleştirildiğinden 

emin olunması

Meshleme 

yapıldıktan sonra 

meshin kalite 

değerlerinin 

istenilen aralıklarda 

olup olmadığını 

kontrol etmek

Share Topology 

fonksiyonunun 

kullanılması
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55

Akış 

Analizi

Roketin 

çevresine(enclos

ure) ağ yapısı 

(mesh) 

oluşturulup 

gerçek akış 

şartlarındaki 

basınç 

sürükleme 

kuvveti gibi 

aerodinamik 

parametrelerin 

gerçeğe en yakın 

değerlerinin elde 

edilmesi

Analizin yanlış 

sonuç vermesi

Yanlış 

türbülans 

modeli 

seçilmesi

Geliştirme/Üreti

m

Analizden hatalı 

sonuçların elde 

edilmesi

Analiz 

sonuçlarınlanın 

uçuş 

esnasındaki 

verilerle 

tamamen 

tutarsız elde 

edilmesi

Programın 

anormal değerler 

göstermesi veya 

hata vermesi

Doğru y+ değeri 

için farklı türbülans 

modelleri 

kullanılarak analiz 

sonuçlarının 

karşılaştırılması

Analiz sonuçlarını 

kontrol edip 

anormal bir durum 

olup olmadığını 

incelemek

Farklı türbülans 

değerleri 

kullanılarak 

iterasyon sayısını 

arttırarak gerçeğe 

en yakın analiz 

değerlerinin elde 

edilmesi
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